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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian upoważnienia ustawowego do wydania tegoż aktu, 

dokonanych ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, 

zwanej dalej „ustawą deregulacyjną” (Dz. U. poz. 768).  
W wyniku zmian wprowadzonych ustawą deregulacyjną należy wydać nowe rozporządzenie, które zastąpi obowiązujące 

rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. Powyższe zmiany będą dotyczyć w szczególności określenia przez ministra właściwego 

do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze rozporządzenia rodzaju i zakresu przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposobu stwierdzania posiadania 

przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, ograniczeń zakresu uprawnień budowlanych oraz sposobu 

przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy 

technicznej. 

Ustawa deregulacyjna wprowadziła zmiany m.in. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409 oraz 2014 r. poz. 40, 768 i 822) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów i inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z późń. zm.) mające na celu ułatwienie dostępu do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, m.in. umożliwia osobom, posiadającym tytuł 

zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 

poziomie technika, uzyskanie uprawnień budowlanych. Do tej pory obowiązujące przepisy umożliwiały wykonywanie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wyłącznie osobom, które ukończyły wyższe studia magisterskie 

(mgr inż.) lub wyższe studia zawodowe (inż.). 

W związku z powyższym projektowane rozporządzenie powinno zawierać nowy wykaz zawodów związanych z 

budownictwem, również w odniesieniu do zawodu „technika” oraz „mistrza”. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wprowadzone zostanie nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictiwe, stanowiące 

konsekwencję ustawy deregulacyjnej dotyczące: 

1) wprowadzenia nowego załącznika określającego: 

- kierunki studiów odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych; 

- wykaz zawodów związanych z budownictwem, powstały w wyniku umożliwienia osobom posiadającym tytuł zawodowy 

technika lub mistrza, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (przepisy obecnego 

rozporządzenia umożliwiają uzyskanie uprawnień budowlanych wyłącznie osobom posiadającym wykształcenie wyższe 

techniczne); 

2) ujednolicenia zapisów specjalności uprawnień budowlanych zgodnie z przepisami ustawy deregulacyjnej tzn. z 

podziałem na 4 specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, inżynieryjnej oraz instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń. 
3) wyszczególnienia nowej specjalności – hydrotechnicznej wraz z jej odpowiednim opisem; 



4) zasad przeprowadzania egzaminu oraz zakresu części ustnej i pisemnej egzaminu; 

5) zasad dokumentowania praktyki zawodowej zarówno przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane.  

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projektowane rozporządzenie ma celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ustawy – Prawo  

budowlane, a jego wydanie jest związane z wejściem w życie (w dniu 11 sierpnia 2014 r.) ustawy deregulacyjnej.  W 

związku z powyższym nie przewiduje prowadzenia analiz porównawczych z innymi państwami OECD/UE. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Obywatele, którzy uzyskali 

tytuł zawodowy technika 

lub mistrza i zamierzają 
ubiegać się o uprawnienia 

budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w 

ograniczonym zakresie  

nieokreślona ogólne Ułatwienie dostępu do 

wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w 

budownictwie większej grupie 

zawodowej osób 

właściwe organy 

samorządów zawodowych 

samorząd zawody 

inżynierów 

budownictwa – 16 

okręgowych Izb; 

samorząd zawodowy 

architektów – 16 

okręgowych Izb 

ogólne Przeprowadzanie egzaminów 

na uprawnienia budowlane 

również dla osób posiadających 

tytuł zawodowy technika i 

mistrza. Nadawanie uprawnień 
budowlanych w nowych 

specjalnościach. Zawieranie 

umów pomiędzy uczelnią a 

organem samorządu 

zawodowego. 

Uczelnie wyższe  nieokreślona ogólne Zawieranie umów pomiędzy 

uczelnią a organem samorządu 

zawodowego. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Konsultacje zostaną przeprowadzone na późniejszym etapie procedowania projektu. W konsultacjach zostaną uwzględnione 

następujące podmioty: 

1. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej - Krajowa Rada; 

2. Stowarzyszenie Architektów Polskich; 

3. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich; 

4. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich; 

5. Polski Związek Pracodawców Budownictwa; 

6. Izba Projektowania Budowlanego; 

7. Polska Izba Inżynierów Budownictwa - Krajowa Rada; 

8. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa; 

9. Związek Rzemiosła Polskiego; 

10. Związek Zawodowy Budowlani; 

11. Instytut Techniki Budowlanej; 

12. Instytut Badawczy Dróg i Mostów; 

13. Stowarzyszenie Geodetów Polskich; 

14. Geodezyjna Izba Gospodarcza; 

15. Business Centre Club; 

16. COBO Sp. z o. o. - Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego; 

17. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Naczelna Organizacja Techniczna; 

18. Forum Związków Zawodowych; 

19. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości; 

20. Fundacja Wszechnicy Budowlanej; 

21. Główny Instytut Górnictwa; 

22. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; 

23. Instytut Gospodarki Nieruchomościami; 

24. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości; 

25. Konfederacja Właścicieli Mieszkań i Wspólnot Mieszkaniowych, Zarząd Krajowy; 

26. Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych "UNI-BUD"; 

27. Krajowa Izba Gospodarcza; 



28. Krajowa Sekcja Budownictwa NSZZ „Solidarność”; 

29. Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”; 

30. NSZZ „Solidarność”; 

31. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa; 

32. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 

33. Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; 

34. Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości; 

35. Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych; 

36. Polska Federacja Rynku Nieruchomości; 

37. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; 

38. Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki; 

39. Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa; 

40. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; 

41. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji; 

42. Polski Komitet Geotechniki; 

43. Polski Związek Firm Deweloperskich; 

44. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe; 

45. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych; 

46. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 

47. Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa Polskiego; 

48. Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań; 
49. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa; 

50. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych; 

51. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministra Infrastruktury i Rozwoju (www.mir.gov.pl). 

 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 
założeń 

Nie przewiduje się wpływu regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i 

budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
 

 

 

 

 

 



 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 
założeń  

Projektowana regulacja będzie miała wpływ na wzrost konkurencyjności w zakresie 

świadczenia usług w ramach wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. Projektowane zmiany powinny spowodować wzrost dostępności usług, co może 

przełożyć się na spadek cen tych usług i wzrost gospodarczy. Jest to szczególnie istotne w 

stosunku do małych i średnich firm. 
 

 

 

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

 

 



9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt pozytywnie wpłynie na rynek pracy poprzez ułatwienie dostępu do zawodu większej liczbie osób. Projekt 

rozporządzenia umożliwi pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uzyskanie uprawnień 
budowlanych) nie tylko osobom posiadającym wykształcenie wyższe techniczne ale również osobom, które posiadają 
tytuł zawodowy technika lub mistrza. 

 

 

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów wraz z wejściem w życie projektu rozporządzenia 

 

 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się przeprowadzenia ewaluacji projektu. 

 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

brak 

 

 


