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Specjalność konstrukcyjno-budowlana, uprawnienia projektowe bez 
ograniczeń 

 
PRAWO BUDOWLANE 

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

PRAWO BUDOWLANE – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI 
TECHNICZNE 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie. 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 
 

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

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

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych. 

7. 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.  

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

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

10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

11. 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 

12. 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 

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

 
WYROBY BUDOWLANE 

14. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych. 
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NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE 
16. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. 
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. 
 
CERTYFIKACJA 

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

19. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Rozdział V) 
 
BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE 

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

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
INFORMACJE O ŚRODOWISKU 

23. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

 
INSPEKCJA SANITARNA 

24. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. 

 
DOZÓR TECHNICZNY 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku 
dozoru technicznego. 

 
PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE 

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

 
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

30. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń i 
nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz decyzji o warunkach zabudowy. 

 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

33. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dział I, II, III) 
 
OCHRONA ZABYTKÓW 

34. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
35. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków. 

 
MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU CYWILNEGO 

36. 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 
37. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. (Księga Trzecia, tytuł XV i XVI) 

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

38. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.   

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

40. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (Dział I i II) 
  



www.uprawnienia-budowlane.com 

Strona 4 z 18 
 

Specjalność konstrukcyjno-budowlana, uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń 

 
PRAWO BUDOWLANE 

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

PRAWO BUDOWLANE – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI 
TECHNICZNE 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie. 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 
 

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

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

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych. 

7. 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.  

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

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

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

11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

12. 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 

13. 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 

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

 
WYROBY BUDOWLANE 

15. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
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16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie 
próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 
rynku krajowym. 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych. 

 
NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE 

18. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. 
19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. 
 
CERTYFIKACJA 

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

21. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Rozdział V) 
 
BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE 

22. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.  (Dział pierwszy, piąty, dziesiąty) 
23. 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. 

24. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

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

 
INFORMACJE O ŚRODOWISKU 

26. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

 
INSPEKCJA SANITARNA 

27. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

28. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

 
DOZÓR TECHNICZNY 

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku 
dozoru technicznego. 

 
PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE 

31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
32. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

33. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dział I, II, III) 
 
OCHRONA ZABYTKÓW 

34. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
35. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków. 

 
MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU CYWILNEGO 

36. 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 
37. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. (Księga Trzecia, tytuł XV i XVI) 

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

38. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.   

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

40. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (Dział I i II) 
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Specjalność konstrukcyjno-budowlana, uprawnienia do 
projektowania i  kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

 
PRAWO BUDOWLANE 

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

PRAWO BUDOWLANE – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI 
TECHNICZNE 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie. 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 
 

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

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

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych. 

7. 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.  

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

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

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

11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

12. 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 

13. 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 

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

 
WYROBY BUDOWLANE 

15. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
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16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych. 

 
NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE 

17. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. 
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. 
 
CERTYFIKACJA 

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

20. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Rozdział V) 
 
BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE 

21. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.  (Dział pierwszy, piąty, dziesiąty) 
22. 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. 

23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

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

 
INFORMACJE O ŚRODOWISKU 

25. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

 
INSPEKCJA SANITARNA 

26. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 

28. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. 

 
DOZÓR TECHNICZNY 

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku 
dozoru technicznego. 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu 
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych. 

 
PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE 
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32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

 
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

33. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń i 
nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz decyzji o warunkach zabudowy. 

 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

36. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dział I, II, III) 
 
OCHRONA ZABYTKÓW 

37. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
38. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków. 

 
MATERIAŁY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU CYWILNEGO 

39. 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 
40. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. (Księga Trzecia, tytuł XV i XVI) 

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

41. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.   

42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

43. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (Dział I i II) 
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Specjalność konstrukcyjno-budowlana, uprawnienia projektowe w 
ograniczonym zakresie 

 
PRAWO BUDOWLANE 

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

PRAWO BUDOWLANE – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI 
TECHNICZNE 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie. 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 
 

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

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

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych. 

7. 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.  

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

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

10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

11. 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 

12. 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 

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

 
WYROBY BUDOWLANE 

14. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych. 
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NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE 
16. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. 
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. 
 
CERTYFIKACJA 

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

19. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Rozdział V) 
 
BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE 

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

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
INFORMACJE O ŚRODOWISKU 

23. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

 
INSPEKCJA SANITARNA 

24. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. 

 
DOZÓR TECHNICZNY 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku 
dozoru technicznego. 

 
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

29. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń i 
nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz decyzji o warunkach zabudowy. 

 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
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32. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dział I, II, III) 
 
OCHRONA ZABYTKÓW 

33. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
34. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków. 
 

KODEKS CYWILNY 
35. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. (Księga Trzecia, tytuł XV i XVI) 

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

36. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.   

37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

38. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (Dział I i II) 
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Specjalność konstrukcyjno-budowlana, uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie 

 
PRAWO BUDOWLANE 

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

PRAWO BUDOWLANE – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI 
TECHNICZNE 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie. 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 
 

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

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

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych. 

7. 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.  

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

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

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

11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

12. 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 

13. 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 

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

 
WYROBY BUDOWLANE 

15. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
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16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie 
próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 
rynku krajowym. 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych. 

 
NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE 

18. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. 
19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. 
 
CERTYFIKACJA 

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

21. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Rozdział V) 
 
BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE 

22. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.  (Dział pierwszy, piąty, dziesiąty) 
23. 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. 

24. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

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

 
INFORMACJE O ŚRODOWISKU 

26. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

 
INSPEKCJA SANITARNA 

27. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

28. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

 
DOZÓR TECHNICZNY 

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku 
dozoru technicznego. 

 
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

31. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
OCHRONA ZABYTKÓW 
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32. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
33. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków. 
 

KODEKS CYWILNY 
34. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. (Księga Trzecia, tytuł XV i XVI) 

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

35. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.   

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

37. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (Dział I i II) 
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Specjalność konstrukcyjno-budowlana, uprawnienia do 
projektowania i  kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym 

zakresie 
 
PRAWO BUDOWLANE 

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

PRAWO BUDOWLANE – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI 
TECHNICZNE 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie. 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 
 

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

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

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych. 

7. 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.  

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

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

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

11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

12. 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 

13. 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 

14. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa. 
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WYROBY BUDOWLANE 
15. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych. 
 
NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE 

17. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. 
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. 
 
CERTYFIKACJA 

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

20. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Rozdział V) 
 
BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE 

21. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.  (Dział pierwszy, piąty, dziesiąty) 
22. 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. 

23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

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

 
INFORMACJE O ŚRODOWISKU 

25. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

 
INSPEKCJA SANITARNA 

26. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 

28. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. 

 
DOZÓR TECHNICZNY 

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku 
dozoru technicznego. 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu 
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych. 
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

32. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń i 
nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz decyzji o warunkach zabudowy. 

 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

35. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dział I, II, III) 
 
OCHRONA ZABYTKÓW 

36. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
37. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków. 
 

KODEKS CYWILNY 
38. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. (Księga Trzecia, tytuł XV i XVI) 

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

39. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.   

40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

41. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (Dział I i II) 
 

 
 
 


