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Co to są i do czego są potrzebne

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE 



Uprawnienia budowlane to dokument wydawany w

formie decyzji administracyjnej potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w określonej specjalności budowlanej.

Uprawnienia budowlane nadawane są przez okręgowe
komisje kwalifikacyjne samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa (PIIB) oraz architektów (IARP) po przejściu
procesu kwalifikacyjnego oraz zdaniu egzaminu.



Jakie są rodzaje 

UPRAWNIENIEŃ  BUDOWLANYCH



Uprawnienia budowlane udzielane są do

projektowania lub kierowania robotami
budowlanymi, w ograniczonym zakresie lub bez
ograniczeń.

W decyzji określa się ich specjalność i ewentualną
specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres
prac projektowych lub robót budowlanych
objętych danym uprawnieniem.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

Do 
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robotami budowlanymi



Jakie zawody wymagają 
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH



Uprawnienia budowlane są niezbędne aby pełnić samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zaliczenie
egzaminu weryfikującego znajomość procesu budowlanego oraz
praktycznego stosowania wiedzy technicznej.

Samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie
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Jakie są specjalności 
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH



Uprawnienia budowlane udzielane są w następujących specjalnościach: 

• architektonicznej, 

• konstrukcyjno-budowlanej, 

• inżynieryjnej: 

• mostowej, 

• drogowej, 

• kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 

• kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 

• hydrotechnicznej, 

• wyburzeniowej; 

•instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

• telekomunikacyjnych, 

• cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

• elektrycznych i elektroenergetycznych. 



Specjalności UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

– po kierunku inżynieria środowiska 
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Wykształcenie 
wymagane do uzyskania 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH



Zdobycie uprawnień budowlanych wymaga posiadania
odpowiedniego wykształcenia. Istotny jest zarówno jego poziom:
magister inżynier, inżynier, technik albo mistrz a także ukończony

kierunek studiów lub posiadany tytuł zawodowy.

Praktyka na uprawnienia budowlane może trwać od 1,5 roku do nawet
4 lat. Wymagany okres praktyki zawodowej zależy od posiadanego
wykształcenia oraz specjalności i zakresu uprawnień o jakie się
ubiegamy.



Wykształcenie odpowiednie i pokrewne
Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia za odpowiednie lub
pokrewne dla danej specjalności oraz zakresu uprawnień
budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności
ukończonego kierunku studiów z kierunkiem studiów odpowiednim
lub pokrewnym dla specjalności uprawnień budowlanych
określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do
rozporządzenia, na podstawie dyplomu ukończenia studiów i
suplementu do dyplomu albo wypisu z przebiegu studiów
potwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej uczelni.

https://uprawnieniabudowlane.pl/wykaz-kierunkow-studiow-wyzszych-odpowiednich-i-pokrewnych-dla-danej-specjalnosci/


Wykaz kierunków studiów wyższych 
odpowiednich i pokrewnych 

dla danej specjalności 
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH



Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych - bez ograniczeń

• kierunki odpowiednie – kierunki studiów w zakresie:
- energetyki,
- inżynierii środowiska,
- inżynierii naftowej lub gazowniczej,
- wiertnictwa nafty i gazu.

• kierunki pokrewne – brak.



Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

• kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie: 
- budownictwa hydrotechnicznego
- inżynierii i gospodarki wodnej
- melioracji
- budownictwa

- inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy 
i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii 
sanitarnej i wodnej



Specjalność konstrukcyjno-budowlana

konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń
• kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie budownictwa,
• kierunki pokrewne – brak.

konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie
• kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie budownictwa
• kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:

- architektury lub architektury i urbanistyki,

- inżynierii środowiska,
- budownictwa hydrotechnicznego,
- inżynierii i gospodarki wodnej,
- melioracji.



Jak uzyskać 
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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