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Rodzaj  
uprawnień 

Uprawnienia do 
projektowania i 
kierowania robotami  

Uprawnienia do 
kierowania 
robotami  

Uprawnienia do 
projektowania 

Uprawnienia do 
projektowania i 
kierowania robotami  

Uprawnienia do  kierowania robotami  Uprawnienia do 
projektowania 

na podstawie:  
Prawo budowlane:       
wg Rozdział 2, Art.12.5 
             

 

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU  z dnia 11 września 2014 r.  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

Kierunki studiów wyższych odpowiednie dla danej specjalności: 
 

architektura lub architektura i urbanistyka 

 

Kierunki studiów wyższych odpowiednie dla danej specjalności: 
architektura lub architektura i urbanistyka 

Kierunki studiów wyższych pokrewne dla danej specjalności: 

kierunek studiów w zakresie budownictwa  

architektoniczna bez ograniczeń: architektoniczna w ograniczonym zakresie 

EGZAMIN  
 
REGULAMIN  postępowania 
kwalifikacyjnego w sprawach 
nadawania uprawnień budowlanych 
w specjalności architektonicznej 

EGZAMIN  PISEMNY :Ilość pytań testu 60,  75% prawidłowych odp. , czas trwania egz.pis. -1,30 godz. 

EGZAMIN USTNY     : zestaw 5 pytań                                                         czas trwania egz.- 60 min. -25 min. na przygotowanie 

Uchwała nr O-08-IV-2016 Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień w specjalności  
architektonicznej bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie 

Uprawnienia do projektowania  oraz  do kierowania robotami     Egzamin I rata 1250zł,- Egzamin II rata 1250zł,- Egzamin ustny II rata 750zł,- 

Uprawnienia do projektowania oraz Uprawnienia do kierowania robotami     Egzamin I rata 850zł,- Egzamin II rata 850zł,- Egzamin ustny II rata 500zł,- 

W celu uzyskania uprawnień 
wymagane jest: 

na podstawie:  

USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane              

Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 
r. poz. 40, 768, 822. Dz.U. 1974 
Nr 89 poz. 414  Rozdział 2, 
 
oraz na podstawie:  
 

ROZPORZĄDZENIA  
MINISTRA 

INFRASTRUKTURY I 
ROZWOJU 

  z dnia 11 września 2014 r.  w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie  
Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 

1278   

 

USTAWA Prawo budowlane  wg Rozdział 2, Art.14 
a) ukończenia studiów 
drugiego stopnia na 
kierunku odpowiednim 
dla danej specjalności, 
b) odbycia rocznej 
praktyki przy 
sporządzaniu 
projektów, 
c) odbycia 
półtorarocznej praktyki 
na budowie; 

a) ukończenia studiów 
drugiego lub 
pierwszego stopnia na 
kierunku odpowiednim 
dla danej specjalności,  
b) odbycia 
odpowiednio 
półtorarocznej  
lub trzyletniej praktyki 
na budowie; 

a) ukończenia studiów 
drugiego stopnia na 
kierunku odpowiednim dla 
danej specjalności,  
b) odbycia rocznej praktyki 
przy sporządzaniu 
projektów,  
c) odbycia rocznej praktyki 
na budowie; 

a) ukończenia:  
– studiów pierwszego stopnia 
na kierunku odpowiednim dla 
danej specjalności lub  
– studiów drugiego stopnia na 
kierunku pokrewnym dla 
danej specjalności,  
b) odbycia rocznej praktyki 
przy sporządzaniu projektów,  
c) odbycia półtorarocznej 
praktyki na budowie.  
 

 

a) ukończenia:  
– studiów drugiego stopnia na kierunku 
pokrewnym dla danej specjalności lub  
– studiów pierwszego stopnia na kierunku 
odpowiednim dla danej specjalności, lub  
– studiów pierwszego stopnia na kierunku 
pokrewnym dla danej specjalności, lub  
b) posiadania:  
– tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo  
– dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 
technika  
– w zawodach związanych z budownictwem 
określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej spe-
cjalności,  
c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze:  
– półtora roku w przypadku, o którym mowa          
w lit. a tiret pierwsze i drugie,  
– trzech lat w przypadku, o którym mowa               
w lit. a tiret trzecie,  
– czterech lat w przypadku, o którym mowa           
w lit. b;  

a) ukończenia: 
– studiów pierwszego stopnia 
na kierunku odpowiednim dla 
danej specjalności lub 
– studiów drugiego stopnia na 
kierunku pokrewnym dla 
danej specjalności, 
b) odbycia rocznej praktyki 
przy sporządzaniu projektów, 
c) odbycia rocznej praktyki na 
budowie; 



W celu uzyskania uprawnień 
wymagane jest: 

na podstawie:  
USTAWA 

z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 
r. poz. 40, 768, 822. Dz.U. 1974 
Nr 89 poz. 414 

 

Rozdział 2, Art.14.   4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych 
albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku 
odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem oso-by posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. 
                       Art.14  4a. Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 4, w przypadku gdy odbywała 
się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób 
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z 
dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zawartej między uczelnią a organem samorządu zawodowego. 
                       Art.14. 4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, o której 
mowa w ust. 4, uznaje się roczną praktykę przy sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane, zwanej dalej „patronem”. Patronem, może być osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu 
projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. 
                     Art.14.   5. Do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających  uprawnienia budowlane w 
ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c. 
 

 


