
Struktura uprawnień 

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

nadanych od 1928r 

L.p. 

Okres nadania 
uprawnień 

do proj. archit. 

 

podstawa prawna 
ustawa prawo budowlane 

+akty wykonawcze: rozporządze-

nia w/s funkcji technicznych 

zakres uprawnień  

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

tytuł zawodowy 
posiadany w dniu 

nadania uprawnień 

 

obow. przynależności 
–właściwość izby 

samorz. zawodowego 

1.  do13.08.1961r. 
wg art.96.3.ustawy 

PB. z 31.01.1961r. 

do 01.11.1962r   

 

Rozp. Prezydenta Rzeczpospolitej 

 o „prawie budowlanem i zabudowaniu 

osiedli”  z dnia 16 lutego 1928r. 

ze zmianami: 

Obwieszczenie Min. Spraw Wewn. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  

 – Dz. U.1939 nr 34 p.216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art.364. (1) Do kierowania robotami budowlanymi, -z wyjątkiem 

robót, dotyczących budynków zabytkowych, pomników i budynków 

monumentalnych, jak również budynków większych o skompliko-

wanych konstrukcjach żelaznych, żelazo-betonowych i innych, 

które w razie potrzeby określi rozporządzenie Ministra Spraw We-

wnętrznych –są uprawnione osoby, które: 

1) 1) ukończyły (…): a) średnią szkołę budowlaną, albo b) wydział 

budowlany innej szkoły średniej zawodowej, lub c) szkołę budow-

nictwa naziemnego stopnia licealnego (…), 

(2) Osoby wymienione w tym artykule, otrzymują razem z odno-

śnemi uprawnieniami tytuł budowniczego. 

(3) Osoby te uprawnione są do sporządzania projektów (planów) 

robót budowlanych, do kierowania którymi są one uprawnione, z 

wyjątkiem planów robót budowlanych w miastach: Warszawie, 

Bydgoszczy, Częstochowie, Grudziądzu, Krakowie, Lublinie, Lwo-

wie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Wilnie.” * 

* uwaga: 
ograniczenie nie wymienia ważnych miast leżących w 1928r poza granicami RP  –

brak korekt wg art.364ust.4 w trybie rozporządzenia Min. spraw Wewnętrznych 

budowniczy 

 

Polska Izba Inżynie-

rów Budownictwa 

 

Ustawa z dnia 24.10.74r prawo bu-

dowlane –Dz.U.74.38.p.229 z późn. 

zmianami wprowadziła sprawdzanie 

prawidłowości rozwiązań projekto-

wych, które w kolejnych ustawach od 

1994r stało się obowiązkiem spraw-

dzenia projektu 

art.18 (…)2. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie 

uważa się (…),a w szczególności działalności obejmującej: (…) 

2) sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych w budow-

nictwie, – z zastrzeżeniem zmian przywołanych na str.9 ** 

sprawdzający: 

mgr inż. architekt 

Izba Architektów RP 

okres nadawania uprawnień       
1928-:-1962r 

 

str.1 
 05.03.1928 01.11.1962 



 Struktura uprawnień 

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

nadanych od 1928r 

L.p. 

Okres nadania 

uprawnień 

do proj. archit. 

 

podstawa prawna 

ustawa prawo budowlane 

+akty wykonawcze: rozporządze-

nia w/s funkcji technicznych 

zakres uprawnień  

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

tytuł zawodowy 

posiadany w dniu 

nadania uprawnień 

 

obow. przynależności 

–właściwość izby 

samorz. zawodowego 

 2. 01.11.1962 r.–

01.03.1975 r. 

Prawo budowlane z 31.01.1961r. – 

Dz.U.1961.7.p.46  

 

Rozp. Przewodniczącego  Komitetu 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 

z 10.09.1962r.- w sprawie kwalifikacji 

fachowych osób wykonujących funkcje 

techniczne w budownictwie powszech-

nym.-Dz.U.1962.53.p.266 

obow. od 01.11.1962r ze zmianami: 

 Dz.U. 1965.6.p.24   –nie dot. archit. 

 Dz.U. 1966.34.p.204 –nie dot. arch. 

data uchylenia –01.04.1975r 

„§ 6.1. osoba posiadająca dyplom magistra lub inżyniera w zakre-

sie inżynierii budowlanej oraz odpowiednią praktykę zawodową 

może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyj-

no-inżynieryjnej do: 

1) sporządzania projektów budowlanych konstrukcyjnych wszelkich 

obiektów budowlanych, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych 

z wyjątkiem skomplikowanych urządzeń i instalacji oraz następują-

cych projektów budowlanych architektonicznych: 

a) a) wszelkich obiektów budowlanych inżynierskich zaliczanych 

do budownictwa powszechnego, 

b) b) obiektów budowlanych o prostej architekturze (§1 ust.3), 

c) c) budynków przemysłowych o charakterze wyłącznie 

produkcyjnym lub składowym. (…) 

§1 

mgr inżynier 

 lub inżynier  

w zakresie inżynie-

rii budowlanej 

Polska Izba Inżynie-

rów Budownictwa 

§11.1. osoba posiadająca świadectwo technika budowlanego oraz 

odpowiednią praktykę zawodową może uzyskać uprawnienia bu-

dowlane w łącznym zakresie specjalności architektonicznej i 

konstrukcyjnej do: (…) 

2) kierowania robotami budowlanymi w zakresie ustalonym w pkt.1 

oraz sporządzania projektów architektonicznych i konstrukcyj-

nych obiektów budowlanych o prostej architekturze (§1 ust.3)  

1) z wyjątkiem obiektów o skomplikowanej konstrukcji.” 

tech. budowlany 

Przy czym z §1 ust.3 wynika że: 

 

okres nadawania uprawnień       
1962-:-1975r 

 

str.2 
 01.11.1962 01.03.1975 



 Struktura uprawnień 

 do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

nadanych od 1928r 

L.p. 

Okres nadania 

uprawnień 

do proj. archit. 

 

podstawa prawna 

ustawa prawo budowlane 

+akty wykonawcze: rozporządze-

nia w/s funkcji technicznych 

zakres uprawnień  

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

tytuł zawodowy 

posiadany w dniu 

nadania uprawnień 

 

obow. przynależności 

–właściwość izby 

samorz. zawodowego 

 2. 01.11.1962 r.–

01.03.1975 r. 

Prawo budowlane z 31.01.1961r. – 

Dz.U.1961.7.p.46  

 

Rozp. Przewodniczącego  Komitetu 

Budownictwa, Urbanistyki i Architektu-

ry z 10.09.1962r.-Dz.U.1962.53.p.266 

obow. od 01.11.1962r ze zmianami: 

 Dz.U. 1965.6.p.24   –nie dot. archit. 

 Dz.U. 1966.34.p.204 –nie dot. arch. 

data uchylenia –01.04.1975r 

 „3. ilekroć w rozporządzeniu jest mowa „o obiektach budowla-

nych o prostej architekturze”, należy przez to rozumieć: 

1) budynki gospodarskie i inwentarskie, 

2) budynki mieszkalne do 2 kondygnacji nadziemnych (ewentualnie z 

mieszkalnym poddaszem) o kubaturze łącznej do 1000m3, z wy-

jątkiem obiektów zabytkowych; ograniczenie kubatury do 1000m3 

stosuje się w budownictwie mieszkaniowym szeregowym do jed-

nego segmentu, a w budownictwie mieszkaniowym bliźniaczym –

do samodzielnej części budynku bliźniaczego.” 

mgr inżynier 

 lub inżynier  

w zakresie inżynie-

rii budowlanej 

tech. budowlany 

 

 

Polska Izba Inżynie-

rów Budownictwa 

 

 

 

Ustawa z dnia 24.10.74r prawo bu-

dowlane –Dz.U.74.38.p.229 z późn. 

zmianami wprowadziła sprawdzanie 

prawidłowości rozwiązań projekto-

wych, które w kolejnych ustawach od 

1994r stało się obowiązkiem spraw-

dzenia projektu 

art.18 (…)2. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie 

uważa się (…),a w szczególności działalności obejmującej: (…) 

2) sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych w budow-

nictwie, – z zastrzeżeniem zmian przywołanych na str.9 ** 

sprawdzający: 

mgr inż. architekt 

Izba Architektów RP 

 

 

 

 

 

okres nadawania uprawnień       
1962-:-1975r 

 

str.3 
 01.11.1962 01.03.1975 



Struktura uprawnień 

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

nadanych od 1928r 

L.p. 

Okres nadania 

uprawnień 

do proj. archit. 

 

podstawa prawna 

ustawa prawo budowlane 

+akty wykonawcze: rozporządze-

nia w/s funkcji technicznych 

zakres uprawnień  

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

tytuł zawodowy 

posiadany w dniu 

nadania uprawnień 

 

obow. przynależności 

–właściwość izby 

samorz. zawodowego 

 3. 01.03.1975 r.– 

01.01.1995 r. 

Prawo budowlane z  24.10.1974r. – 

Dz.U.1974.38.p.229 

 

Rozp. Min. Gosp. Ter. i Ochrony Środ. 

z 20.02.1975r. –Dz.U.1975.8.p.46 

obow. od 01.04.1975r ze zmianami: 

 Dz.U. 1975.22.p.121  –nie zmienia 

zakresów upr. do architektury 

 Dz.U. 1986.26.p.127  –nie zmienia 

zakresów upr. do architektury 

 Dz.U. 1988.42.p.334  –nie zmienia 

zakresów upr. do architektury 

 Dz.U. 1989.49.p.280  –nie zmienia 

zakresów upr. do architektury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„§2 (…) ust.2 osoby posiadające średnie wykształcenie techniczne 

mogą wykonywać samodzielną funkcję projektanta w budownic-

twie jedynie w specjalności techniczno-budowlanej zgodnej z po-

siadanym wykształceniem technicznym wyłącznie: 

1) 1) w specjalności architektonicznej –w budownictwie osób 

fizycznych,” –wg Dz.U.91.69p299 –treść właściwa poniżej (str.5), 

technik budowl. o 

kierunku archit. lub 

ogólnobudowlanym 

 

Polska Izba Inżynie-

rów Budownictwa 

§6.1. osoby z wyższym wykształceniem technicznym, posiadające 

przygotowanie zawodowe wymagane do pełnienia funkcji obejmu-

jących kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie techniczne bu-

dowy i robót, są uprawnione również do sporządzania projektów w 

budownictwie osób fizycznych w zakresie objętym specjalnością 

techniczno-budowlaną, w której mogą kierować budową lub robo-

tami.            –wg Dz.U.91.69p299 –treść właściwa poniżej (str.5), 

inżynier, mgr inż. 

budownictwa z upr. 

wykonawczymi 

 

(…) 3. Osoby posiadające przygotowanie zawodowe wymagane 

do pełnienia funkcji obejmujących kierowanie, nadzorowanie i kon-

trolowanie  budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej są uprawnione w budownictwie osób fizycznych rów-

nież do: 

sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicz-

nych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji *** 

projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz spo-

rządzania planów zagospodarowania działki związanych z realiza-

cją tych budynków.” –wg Dz.U.91.69p299 –treść właściwa poniżej, 

technik budowlany 

z uprawnieniami 

wykonawczymi 

okres nadawania uprawnień       
1975-:-1995r 

 

str.4 
 01.03.1975 01.01.1995 



Struktura uprawnień 

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

nadanych od 1928r 

L.p. 
Okres nadania 

uprawnień 

do proj. archit. 

 

podstawa prawna 

ustawa prawo budowlane 

+akty wykonawcze: rozporządze-

nia w/s funkcji technicznych 

zakres uprawnień  

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

tytuł zawodowy 

posiadany w dniu 

nadania uprawnień 

 

obow. przynależności 

–właściwość izby 

samorz. zawodowego 

 3. 
01.03.1975 r.– 

01.01.1995 r. 

Prawo budowlane z  24.10.1974r. – 

Dz.U.1974.38.p.229 

 

Rozp. Min. Gosp. Ter. i Ochrony Środ. 

w sprawie samodzielnych funkcji tech-

nicznych w budownictwie z dnia 20.02. 

1975r. –Dz.U.1975.8.p.46 obow. od 

01.04.1975r ze zmianami: 

 Dz.U. 1991.69.p.229 –zmiany do-

tyczące projektowania architektury 

obow. od 23.08.1991r 

data uchylenia –14.02.1995r 

 

 

powyższe zapisy wg zmian wprowadzonych rozp. z dnia 18 

lipca 1991r Dz.U.91.69p299 otrzymują brzmienie wg §1.: 

1) p.1) w §2 w ust.2. p.1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w specjalności architektonicznej – w budownictwie jedno-

rodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze 

do 1000m3”,(…) 

3) p.4) w §6:  

a) a) w ust.1 wyrazy „w budownictwie osób fizycznych” zastępuje 

się wyrazami „w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym 

oraz innych budynków o kubaturze do 1000m3”,(…) 

c) w ust.3 wyrazy „w budownictwie osób fizycznych”, typo-

wych i” oraz pkt.2 i oznaczenie pkt.1 skreśla się 

 

technik budowl. o 

kierunku archit. lub 

ogólnobudowlanym 

 

inżynier, mgr inż. 

budownictwa z upr. 

wykonawczymi 

technik bud. z upr. 

wykonawczymi 

Polska Izba Inżynie-

rów Budownictwa 

 

 

 

 

 

 

Polska Izba Inżynie-

rów Budownictwa 

uwaga: 

w przyp. stwierdzenia 

uprawnień bez ogra-

niczeń:  

Izba Architektów RP 

§8.1.organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego może 

uznać, że osoba z wyższym wykształceniem technicznym, posia-

dająca przygotowanie zawodowe wymagane do pełnienia samo-

dzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowla-

nej, posiada również przygotowanie zawodowe wymagane do 

pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architek-

tonicznej, jeśli stwierdzi, że osoba ta uzyskała kwalifikacje w toku 

działalności zawodowej(…) 

2.działalność zawodowa osoby, o której mowa w ust.1 wymaga 

zaopiniowania przez właściwe zarządy okręgowe Stowarzyszenia 

Architektów Polskich oraz Polskiego Związku Inżynierów 

inżynier, mgr inż. –

projekt. konstrukcji 

uwaga: 

możliwość posiad. 

upr. bez ograniczeń 

 

okres nadawania uprawnień       
1975-:-1995r 

 

str.5 
 01.03.1975 01.01.1995 



Struktura uprawnień 

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

nadanych od 1928r 

L.p. 
Okres nadania 

uprawnień 

do proj. archit. 

 

podstawa prawna 

ustawa prawo budowlane 

+akty wykonawcze: rozporządze-

nia w/s funkcji technicznych 

zakres uprawnień  

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

tytuł zawodowy 

posiadany w dniu 

nadania uprawnień 

 

obow. przynależności 

–właściwość izby 

samorz. zawodowego 

 3. 01.03.1975 r.– 

01.01.1995 r. 

Prawo budowlane z  24.10.1974r. – 

Dz.U.1974.38.p.229 

Rozp. Min. Gosp. Ter. i Ochrony Środ. 

z 20.02.1975r. –Dz.U.1975.8.p.46 

obow. od 01.04.1975r ze zmianami: 

 Dz.U. 1991.69.p.229 –zmiany do-

tyczące projektowania architektury 

data uchylenia –14.02.1995r 

 

i Techników Budownictwa. 

*** uwaga: 
Adaptacja projektów powtarzalnych jest przepisem martwym, ponieważ nie istnieje 

forma prawna „adaptacja projektu” –w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, 

autorem projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę, odpowiedzial-

nym za jego wszystkie rozwiązania jest osoba podpisująca stronę tytułową wg §7.2. 

3) Rozp. Min. Rozwoju ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izba Architektów RP Ustawa z dnia 24.10.74r prawo bu-

dowlane –Dz.U.74.38.p.229 z późn. 

zmianami wprowadziła sprawdzanie 

prawidłowości rozwiązań projekto-

wych, które w kolejnych ustawach od 

1994r stało się obowiązkiem spraw-

dzenia projektu 

art.18 (…)2. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie 

uważa się (…),a w szczególności działalności obejmującej: (…) 

2) sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych w budow-

nictwie,            – z zastrzeżeniem zmian przywołanych na str.9 ** 

sprawdzający: 

mgr inż. architekt 

 

 

 

 

 

okres nadawania uprawnień       
1975-:-1995r 

 

str.6 
 01.03.1975 01.01.1995 



Struktura uprawnień 

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

nadanych od 1928r 

L.p. 
Okres nadania 

uprawnień 

do proj. archit. 

 

podstawa prawna 

ustawa prawo budowlane 

+akty wykonawcze: rozporządze-

nia w/s funkcji technicznych 

zakres uprawnień  

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

tytuł zawodowy 

posiadany w dniu 

nadania uprawnień 

 

obow. przynależności 

–właściwość izby 

samorz. zawodowego 

 4. 01.01.1995 r.– 

ze zmianami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 03.05.2005r 

 

 

 

 

od 31.05.2006r 

 

 

Prawo budowlane z dnia 07 lip-

ca1994r –Dz.U. 1994.89.p.414 

 

 

 

 

 

art.20(…)2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie pro-

jektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Pol-

skimi Normami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 

bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę bu-

dowlanego.                               – z zastrzeżeniem zmian na str.9** 

mgr inż. architekt 
sprawdzający arch. 

 

Izba Architektów RP 
na podstawie ustawy z dn. 

15 grudnia 2000r ze zmia-

nami:Dz.U.2014p.768 oraz 

Dz.U.2015 poz.:1274, 1607 

i  1767 

Izba Architektów RP 

 
 

 
 
 
 
Izba Architektów RP 

 

 

 

Izba Architektów RP 

Rozp. MGPiB w sprawie samodziel-

nych funkcji technicznych w budow-

nictwie z 30.12.1994 – Dz.U.95.08.38 

–obowiązujący od 14.02.1995r ze zm.: 

 Dz.U.03.175p.1704 obowiązujący 

od 16.10.2003 do 03.07.2005. 

 

„§5.ust.1. uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w 

specjalności architektonicznej stanowią podstawę do projektowa-

nia budynków mieszkalnych jednorodzinnych i inwentarskich na 

terenach budownictwa zagrodowego oraz gospodarczych i skła-

dowych o kubaturze do 1000m3, a także sporządzania projektów 

zagospodarowania działki związanych z realizacją tych obiektów.” 

inż. architekt, 
mgr inżynier bud. 

inż. budownictwa,   

Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie z 18.05.2005 – 

Dz.U.05.96.817 –obowiązujący od 

03.07.2005r –uchylony 31.05.2006r.  

 

„§16.(…) ust.2. uprawnienia budowlane w specjalności architekto-

nicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania 

obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwią-

zanymi z obiektem budowlanym w zakresie określonym w ust.1 

pkt.1 lub pkt.2, o kubaturze  do 1 000m3 na terenie zabudowy 

zagrodowej.” 

inż. architekt, 
mgr inżynier bud. 

inż. budownictwa, 

Ustawa z 28.07.2005r o zmianie usta-

wy –Prawo budowlane oraz o zmianie 

niekt. in. ustaw –Dz.U.05.163.p.1364, 

Rozp. Min. Transportu i Budownictwa  

ws samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie z 28.04.2006 – 

Dz.U.06.83.578 –obowiązujące od 

31.05.2006r –ze zmianami: 

„§16.(…) ust.2. uprawnienia budowlane w specjalności architekto-

nicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania 

obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwią-

zanymi z obiektem budowlanym w zakresie określonym w ust.1 

pkt.1 lub pkt.2, o kubaturze  do 1 000m3 na terenie zabudowy 

zagrodowej.” 

inż. architekt, 

mgr inżynier bud. –  
wg zał. nr1 do Rozporz. 

(Dz.U.06.83.p.578)  

pkt.2 –w zakr. specjal-

ności architektonicznej 

okres nadawania uprawnień       
1995-:-2014r 
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 Struktura uprawnień 

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

nadanych od 1928r 

L.p. 
Okres nadania 

uprawnień 

do proj. archit. 

 

podstawa prawna 

ustawa prawo budowlane 

+akty wykonawcze: rozporządze-

nia w/s funkcji technicznych 

zakres uprawnień  

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

tytuł zawodowy 

posiadany w dniu 

nadania uprawnień 

 

obow. przynależności 

–właściwość izby 

samorz. zawodowego 

 4. 01.01.1995 r.– 

ze zmianami: 

 

od 14.08.2014r 

 

 

 Dz.U.07.210.p.1528 –nie dot. arch. 

obowiązujące od 29.11.2007r. 

 Dz.U.11.99.p.573 –nie dot. arch. 

obowiązujące od 31.05.2011r. 

  –uchylone 10.08.2014r.  

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wy-

konywania niektórych zawodów regu-

lowanych z 10.08.2014r. – Dz.U.2014. 

p.768, 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 

dnia 24.03.2015r –sygn. akt K 19/14, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozp. Min. Infrastruktury i Rozwoju ws 

samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie z 24.09.2014 – 

Dz.U.14.p.1278 –obowiązujące od 

25.09.2014r, uchylone 30.04.2019r                 

****uwaga: 
Tylko w przypadku ukończenia studiów inżynierskich i rozpoczęcia praktyki zawo-

dowej przed 01 stycznia 2006r. 

inżynier budownic-

twa **** 

 
 
 

 
 
 

Izba Architektów RP 
na podstawie ustawy z dn. 

15 grudnia 2000r ze zmia-

nami:Dz.U.2014p.768 oraz 

Dz.U.2015 poz.:1274, 1607 

i  1767 

 

Izba Architektów RP 

 

 

Izba Architektów RP 

 

 

Zmiany w ustawie prawo budowlane (Dz.U. z 2014r.p.768 w za-

kresie dot. projektowania architektury – art.1: 

„pkt.4 w art.14ust.3 otrzymuje brzmienie: 3. Uzyskanie uprawnień 

budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust.1, wyma-

ga: (…) 2) do projektowania w ograniczonym zakresie: a) ukoń-

czenia –studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla 

danej specjalności lub 

–studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej spe-

cjalności.”  

 

 

inż. architekt, 

mgr inżynier bud. –  
wg zał. nr1 do Rozporz. 

pkt.2 –w zakr. specjal-

ności architektonicznej 

 

„pkt.7) w art.20 ust.2 otrzymuje brzmienie: 2. Projektant ma obo-

wiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-

budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym tech-

niczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia bu-

dowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

mgr inż. architekt 
sprawdzający arch. 

 

„§11.(…) 2. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicz-

nej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub 

kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury 

obiektu o kubaturze do 1000m3 w zabudowie zagrodowej lub na 

terenie zabudowy zagrodowej.” 

inż. architekt, 

mgr inż. budown. 

okres nadawania uprawnień       
2014-:-2020r 
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Struktura uprawnień 

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

nadanych od 1928r 

L.p. 
Okres nadania 

uprawnień 

do proj. archit. 

 

podstawa prawna 

ustawa prawo budowlane 

+akty wykonawcze: rozporządze-

nia w/s funkcji technicznych 

zakres uprawnień  

do projektowania architektury w ograniczonym zakresie 

tytuł zawodowy 

posiadany w dniu 

nadania uprawnień 

 

obow. przynależności 

–właściwość izby 

samorz. zawodowego 

 4. od 19.09.2020r Ustawa z dnia 13.02.2020r o zmianie 

ustawy - Prawo budowlane i niektó-

rych innych ustaw Dz.U. 2020.p.471  

–obow. od 19.09.2020r z uwagą art.5 

-zakres uprawnień nie zmieniony  

„art.15a.(…) 3. uprawnienia budowlane w specjalności architekto-

nicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub 

kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury 

obiektu o kubaturze do 1000m3 w zabudowie zagrodowej lub na 

terenie zabudowy zagrodowej.” 

inż. architekt, 
mgr inżynier bud. –  
wg zał. nr1 do Rozporz. 

pkt.2 –w zakr. specjal-

ności architektonicznej 

 

Izba Architektów RP 
na podstawie ustawy z dn. 

15 grudnia 2000r ze zmia-

nami:Dz.U.2014p.768 oraz 

Dz.U.2015 poz.:1274, 1607 

i  1767 

 

Izba Architektów RP 
 „art.20 ust.2 Projektant zapewnia sprawdzenie projektu architekto-

niczno-budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności 

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posia-

dającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności. 

ust.3. obowiązek , o którym mowa w ust.2 nie dotyczy: 

(…) pkt.2 projektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budyn-

ki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, in-

wentarskie i składowe.” 

mgr inż. architekt 
sprawdzający arch. 

uwaga: 
zmiana przepisów obowiązującego 

Prawa budowlanego lub rozporządze-

nia w/s samodzielnych funkcji tech-

nicznych w budownictwie –dotycząca 

uprawnień do projektowania architek-

tury w ograniczonym zakresie będzie 

wymagać uzupełnienia wyciągu 

uwaga:** 
niezależnie od okresu uzyskania uprawnień budowlanych, sprawdzanie projektów 

jest obowiązkiem ustawowym określonym w art. 20 ust.2 z zastrzeżeniem ust.3 jak 

wyżej (Dz.U. 2020.p.471) 

 

 

okres nadawania uprawnień       
2020-:-nadal 
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