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Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa, uprawnienia projektowe 
bez ograniczeń 

 
PRAWO BUDOWLANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. 
 

PRAWO BUDOWLANE – ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 
SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE 

9. Ustawa z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórki 
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu. 

 
SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE 

10. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa. 

 
WYROBY BUDOWLANE 

11. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
 
NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE 

12. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. 
 
CERTYFIKACJA 

13. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. 
 
GEODEZJA 

14. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
 
BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE 

15. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.  (Dział pierwszy, piąty, dziesiąty) 
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
DROGI PUBLICZNE 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011 r w sprawie wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny 
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004.w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

 
PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

 
MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU CYWILNEGO 

21. Ustawa z dnia 21.06.2002 r. – o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego. 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4.07.2005 r. w sprawie szkolenia i 
egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego. 

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, 
zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów 
wybuchowych. 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.11.2002 r. w sprawie instytucji 
wydających opinie o 

25. możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z 
użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

26. Ustawa Ministra Infrastruktury z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych. 

27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego oraz podczas oczyszczenia terenów. 

 
KODEKS CYWILNY 

28. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. (Księga Trzecia, tytuł XV i XVI) 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

29. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (Dział I i II) 
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Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa, uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń 

 
PRAWO BUDOWLANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. 
 

PRAWO BUDOWLANE – ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 
SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE 

9. Ustawa z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórki 
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu. 

 
SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE 

10. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa. 

 
WYROBY BUDOWLANE 

11. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie 

próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 
rynku krajowym. 

 
NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE 

13. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. 
 
CERTYFIKACJA 

14. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. 
 
GEODEZJA 

15. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
 
BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE 
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16. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.  (Dział pierwszy, piąty, dziesiąty) 
17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych 
pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. 

 
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
DROGI PUBLICZNE 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011 r w sprawie wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny 
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004.w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

 
MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU CYWILNEGO 

22. Ustawa z dnia 21.06.2002 r. – o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego. 

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4.07.2005 r. w sprawie szkolenia i 
egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego. 

24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, 
zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów 
wybuchowych. 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.11.2002 r. w sprawie instytucji 
wydających opinie o 

26. możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z 
użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

27. Ustawa Ministra Infrastruktury z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych. 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego oraz podczas oczyszczenia terenów. 

 
KODEKS CYWILNY 

29. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. (Księga Trzecia, tytuł XV i XVI) 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

30. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (Dział I i II) 
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Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa, uprawnienia do 
projektowania i  kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

 
PRAWO BUDOWLANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. 
 

PRAWO BUDOWLANE – ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 
SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE 

9. Ustawa z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórki 
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu. 

 
SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE 

10. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa. 

 
WYROBY BUDOWLANE 

11. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie 

próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 
rynku krajowym. 

 
NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE 

13. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. 
 
CERTYFIKACJA 

14. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. 
 
GEODEZJA 

15. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
 
BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE 
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16. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.  (Dział pierwszy, piąty, dziesiąty) 
17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych 
pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
DROGI PUBLICZNE 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011 r w sprawie wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny 
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004.w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

 
PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

 
MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU CYWILNEGO 

23. Ustawa z dnia 21.06.2002 r. – o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego. 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4.07.2005 r. w sprawie szkolenia i 
egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego. 

25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, 
zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów 
wybuchowych. 

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.11.2002 r. w sprawie instytucji 
wydających opinie o 

27. możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z 
użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

28. Ustawa Ministra Infrastruktury z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych. 

29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.02.2011 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego oraz podczas oczyszczenia terenów. 

 
KODEKS CYWILNY 

30. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. (Księga Trzecia, tytuł XV i XVI) 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

31. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (Dział I i II) 
Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa, uprawnienia projektowe w 

ograniczonym zakresie 
 
PRAWO BUDOWLANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. 



www.uprawnienia-budowlane.com 

Strona 7 z 7 
 

 
 
 
 
Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa, uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie 
 
PRAWO BUDOWLANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. 
 
 
 
 

Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa, uprawnienia do 
projektowania i  kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym 

zakresie 
 
PRAWO BUDOWLANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. 
 

 
 

 


