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SPRAWA INTERPRETACJI ZAKRESU
UPRAWNIEÑ BUDOWLANYCH ELEKTRYKÓW
1. Wstêp
Od pocz¹tku dzia³alnoœci Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa zakres uprawnieñ budowlanych elektryków wg interpretacji Komisji Kwalifikacyjnych Izby zarówno niektórych Okrêgowych, jak i krajowej, budzi³ szereg kontrowersji. Interpretacja
przepisów prawnych ograniczona do wyk³adni s³ownej, z pominiêciem wyk³adni
celowoœciowej, systematycznej i logicznej, zw³aszcza przez prawników nieobytych
z terminologi¹ elektryczn¹, niew¹tpliwie musia³a prowadziæ do nieporozumieñ. Jako
ich przyk³ady mo¿na tu wymieniæ przypadki uprawnieñ in¿ynierów elektroników,
którzy otrzymali uprawnienia w zakresie instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych i przez
20 lat projektowali wy³¹cznie instalacje i urz¹dzenia telekomunikacyjne, a którym
odmawiano prawa projektowania tych instalacji, uzasadniaj¹c, ¿e ich zakres uprawnieñ obejmuje wy³¹cznie instalacje elektryczne [zob.: Miesiêcznik INPE nr 43 (styczeñ 2002 r., str. 80), nr 44 (marzec 2002 r., str. 72), nr 45 (maj 2002 r., str. 59), nr 78
(marzec 2006 r., str. 86)].
W 2004 r. staraniem Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa zosta³a opublikowana ksi¹¿ka pt.: Uprawnienia budowlane wynikaj¹ce z prawa budowlanego i przepisów
wykonawczych w latach 1928–2003” autorstwa Zbigniewa Dzier¿ewicza i Rudolfa
Mokrosza, okreœlaj¹ca tak¿e zakresy uprawnieñ, oparte wy³¹cznie na wyk³adni
s³ownej. Kolejna (z 2007 r.) publikacja Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB pt.:
„Przyk³adowe wyjaœnienia dotycz¹ce zakresu uprawnieñ budowlanych” (www.piib.pl),
w czêœci dotycz¹cej elektryków, z tych samych powodów nie przynios³a oczekiwanych wyjaœnieñ. Wy³omem do stanowiska KKK okaza³ siê list Prezesa Krajowej Rady
PIIB do Przewodnicz¹cego KKK z 20 lipca 2011 r., w którym zamieœci³ on stanowisko G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i potwierdzi³ przyjêcie do wiadomoœci i wykonania przez PIIB.
Tak¿e autopoprawki KKK – PIIB ju¿ opublikowane (www.piib.org.pl) i Miesiêcznik „In¿ynier Budownictwa” nie wyczerpuj¹ korekty pope³nionych b³êdów. W referacie pokazano niektóre z nich. Zwrócono tak¿e uwagê na wady niektórych aktów
prawnych pod wzglêdem spójnoœci, jednoznacznoœci i komplementarnoœci oraz na
szkodliwoœæ tych wad i b³êdów w uprawianiu zawodu. Dla poprawy obecnej sytuacji
zaproponowano zacieœnienie wspó³pracy miêdzy PIIB a SEP na rzecz zapobiegania
wadom legislacji i b³êdom ich interpretacji.
1) Autor

jest cz³onkiem Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych SEP, by³ym cz³onkiem Komitetu Organizacyjnego Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa i by³ym cz³onkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej pierwszej
kadencji Izby, jest rzeczoznawc¹ budowlanym w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych i od 18 lat naczelnym
redaktorem biuletynu SEP – „Miesiêcznika INPE” (Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych).
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2. Przyk³ady b³êdnych interpretacji
2.1. B³êdna interpretacja uprawnieñ budowlanych w specjalnoœci in¿ynieryjno-technicznej w zakresie telekomunikacji
Na stronie www.piib.org.pl mo¿na przeczytaæ informacjê z 31 stycznia 2007 r.
dotycz¹c¹ tych uprawnieñ z 1962 i 1975 roku:
„1962 r. – Uprawnienia budowlane wydane na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i 2,
a uprawnienia w zakresie telekomunikacji
œroda, 31 stycznia 2007
Uprawnienia budowlane wydane na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporz¹dzenia z 1962 r. a uprawnienia w zakresie telekomunikacji
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póŸn. zm.) osoby, które przed dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy uzyska³y uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pe³nienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, zachowuj¹ uprawnienia do pe³nienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zatem, uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie rozporz¹dzenia Przewodnicz¹cego KBUiA z dnia 10 wrzeœnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonuj¹cych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym
(Dz. U. Nr 53, poz. 266), zostaj¹ zachowane w zakresie okreœlonym w decyzji
o ich nadaniu.
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporz¹dzenia, przedmiotowe uprawnienia
budowlane stanowi¹ podstawê do sporz¹dzania projektów i kierowania robotami budowlanymi w zakresie wszelkiego rodzaju instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych wchodz¹cych do zakresu budownictwa powszechnego.
W czasie uzyskiwania powy¿szych uprawnieñ budowlanych nie istnia³y oddzielne uprawnienia budowlane w specjalnoœci telekomunikacyjnej. W zwi¹zku
z powy¿szym, urzêdy administracji uznawa³y uprawnienia budowlane w specjalnoœci instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych jako odpowiednie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie telekomunikacji.
Powy¿sze potwierdza fakt, ¿e o uprawnienia budowlane w specjalnoœci elektrycznej mog³y ubiegaæ siê osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie wy¿sze i dyplom
magistra in¿yniera lub in¿yniera elektryka albo magistra in¿yniera lub in¿yniera
³¹cznoœci.
Ponadto w § 1 ust. 6 ww. rozporz¹dzenia znajdowa³ siê zapis, co nale¿y rozumieæ pod pojêciem „skomplikowane instalacje i urz¹dzenia elektryczne”. Je¿eli
chodzi o bran¿ê telekomunikacyjn¹, to w pkt 4 tego ustêpu by³ zapis, ¿e jako
skomplikowane instalacje nale¿y rozumieæ:,,wszelkie instalacje i urz¹dzenia
elektryczne automatycznych central telefonicznych o pojemnoœci powy¿ej 200 NN
rozg³aszania przewodowego o mocy powy¿ej 500 W i dyspozytorskie o pojemnoœci ³¹cznej powy¿ej 100 NN”.
Z powy¿szego wynika, ¿e osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie wy¿sze w specjalnoœciach elektrycznych i ³¹cznoœci mog³y uzyskiwaæ uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami w zakresie instalacji telefonicznych
wewnêtrznych, instalacji central telefonicznych abonenckich oraz sieci telefonicznych rozdzielczych.”
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„1975 r. – Uprawnienia budowlane w specjalnoœci instalacyjno-in¿ynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych a uprawnienia w zakresie telekomunikacji
œroda, 31 stycznia 2007
Uprawnienia budowlane w specjalnoœci instalacyjno-in¿ynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych a uprawnienia w zakresie telekomunikacji
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póŸn. zm.) osoby, które przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy uzyska³y uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pe³nienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, zachowuj¹ uprawnienia do pe³nienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zakres uprawnieñ budowlanych nale¿y odczytywaæ zgodnie z treœci¹ decyzji
o ich nadaniu i w oparciu o przepisy bêd¹ce podstaw¹ ich nadania.
Zatem, uprawnienia budowlane uzyskane w oparciu o przepisy rozporz¹dzenia
MGTiOŒ z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z póŸn. zm.), w specjalnoœci instalacyjno-in¿ynieryjnej upowa¿niaj¹ce do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych projektanta oraz kierownika budowy i robót w zakresie instalacji
elektrycznych stanowi¹ podstawê do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie jedynie w ramach powy¿szej specjalnoœci.
Powy¿sze uprawnienia budowlane nie stanowi¹ podstawy do pe³nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym. Uprawnienia w tym zakresie mog³y byæ nadawane wówczas przez zak³ady pracy na
podstawie § 13 ust. 3 ww. rozporz¹dzenia. Natomiast w latach 1995–2004,
uprawnienia budowlane w zakresie telekomunikacji wydawane by³y na mocy
rozporz¹dzenia Ministra £¹cznoœci z dnia 10 paŸdziernika 1995 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
(Dz. U. Nr 120, poz. 581 z póŸn. zm.).”
Konfrontacja wy¿ej cytowanych informacji KKK rodzi pytania w œwietle art. 16,
ust. 1a Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 809), o brzmieniu:
„W rozporz¹dzeniu, o którym mowa w ust. 1, nale¿y w szczególnoœci uregulowaæ sprawy:
…7) ograniczenia zakresu uprawnieñ budowlanych, w taki sposób, aby maj¹c
na wzglêdzie zachowanie interesu osób ubiegaj¹cych siê o nadanie uprawnieñ
budowlanych, rozporz¹dzenie nie stwarza³o problemów interpretacyjnych
przy stosowaniu w praktyce”.
Dlaczego wiêc, wbrew przypomnieniom, ¿e nabyte uprawnienia s¹ zachowywane
w dotychczasowym zakresie, autorzy cytowanych informacji, osobom posiadaj¹cym
wykszta³cenie telekomunikacyjne, praktykê wy³¹cznie telekomunikacyjn¹ i uprawnienia budowlane wydane na podstawie takiego wykszta³cenia i takiej praktyki
w specjalnoœci instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych, odmawiaj¹ prawa do wykonywania
lub projektowania instalacji telekomunikacyjnych.
3. Zwodniczy akt prawny
Warto przytoczyæ kilka fragmentów rozporz¹dzenia MGTiOŒ z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, na które
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powo³uje siê autor oficjalnej informacji KKK – PIIB o zakresie uprawnieñ budowlanych elektryków, a mianowicie:
„§1.2. Specjalnoœci¹ techniczno-budowlan¹ w rozumieniu rozporz¹dzenia jest
rodzaj dzia³alnoœci zawodowej w budownictwie, wyodrêbniaj¹cy siê z uwagi na
specyfikê i charakter wymagañ technicznych.
§1.3. Dopuszcza siê pe³nienie samodzielnych funkcji technicznych w poszczególnych specjalnoœciach techniczno-budowlanych przez osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie techniczne o kierunku pokrewnym w stosunku do wykszta³cenia
odpowiadaj¹cego danej specjalnoœci, je¿eli te osoby wyka¿¹ siê odpowiedni¹
praktyk¹ zawodow¹, d³u¿sz¹ co najmniej o po³owê od wymaganej dalszymi
przepisami rozporz¹dzenia.
§1.4. Za wykszta³cenie techniczne o kierunku pokrewnym do wykszta³cenia
odpowiadaj¹cego danej specjalnoœci techniczno-budowlanej nale¿y uwa¿aæ
wykszta³cenie o programie obejmuj¹cym wiadomoœci teoretyczne,
umo¿liwiaj¹ce uzyskanie kwalifikacji niezbêdnych przy wykonywaniu okreœlonej funkcji po odbyciu d³u¿szej praktyki zawodowej okreœlonej w ust. 3.
§1.5. Osoby, które odby³y praktykê zawodow¹ wy³¹cznie w zakresie w¹skiej
specjalizacji zawodowej, mog¹ wykonywaæ samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie tylko w zakresie objêtym t¹ specjalizacj¹.”
W §13.1. rozporz¹dzenie nie wyodrêbnia instalacji telekomunikacyjnych.
Wymienia jedynie instalacje elektryczne (pkt d).
„§13.2. Przepisów ust. 1 nie stosuje siê do:
1) samodzielnych funkcji w specjalnoœciach techniczno-budowlanych,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a)–c) oraz pkt 4 lit. e)–g), wykonywanych w jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji,
2) funkcji kierownika budowy w budownictwie osób fizycznych, pe³nionej przez mistrza, czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego
w rzemioœle budowlanym.
§13.3. Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pe³nienia
samodzielnych funkcji nie wymienionych w ust. 1 b¹dŸ w specjalnoœciach techniczno-budowlanych innych ni¿ wymienione w tym ustêpie, jak równie¿ samodzielnych funkcji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, dokonuj¹ zak³ady pracy zatrudniaj¹ce osoby podejmuj¹ce siê pe³nienia tych funkcji.”
Podejmuj¹c siê interpretacji przepisów zawieraj¹cych terminologiê techniczn¹
trzeba j¹ znaæ i rozumieæ. Ni¿ej, nawi¹zuj¹c do przytoczonych cytatów przedstawiono wybrane komentarze.
Ad §1.2. Podobieñstwo specyfiki i charakteru wymagañ technicznych bran¿y
telekomunikacyjnej jest niezwykle bliskie bran¿y elektroenergetycznej. Na ich styku
powstaje najwiêcej nierozwi¹zanych problemów. W budownictwie wystêpuj¹ one
wskutek identycznych czynnoœci okreœlonych identycznym zakresem rzeczowym
projektów i wykonawstwa. W obydwu bran¿ach projektowane i wykonywane s¹: linie
napowietrzne i kablowe elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, urz¹dzenia zasilania podstawowego i rezerwowego, instalacje elektrotechniczne i telekomunikacyjne,
instalacje sterowania elektrycznego, instalacje i urz¹dzenia informatyczne, instalacje
alarmowe i przeciww³amaniowe, linie i instalacje œwiat³owodowe, urz¹dzenia radio84
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komunikacji, instalacje i urz¹dzenia mechatroniki elektrycznej. Obie bran¿e ³¹cz¹ te
same zagadnienia i problemy jak np. kompatybilnoœci elektromagnetycznej, izolacji,
zabezpieczeñ, ochrony przeciwprzepiêciowej i przeciwpora¿eniowej itp., rozwi¹zywane na podstawie teorii elektryki.
Ad §1.3. Pokrewieñstwo wykszta³cenia wymaganego dla uprawnieñ budowlanych
o specjalnoœci sieci, instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych jest bardzo silne, wobec czego
przepis ten nale¿a³o uwzglêdniæ w omawianej interpretacji.
Ad §1.4. Wiadomoœci teoretyczne dotycz¹ce specjalnoœci elektrycznej i telekomunikacyjnej w czêœci podstawowej s¹ identyczne. Tak¿e ten przepis nale¿a³o uwzglêdniæ.
Ad §1.5. Ten przepis by³ wystarczaj¹cy aby uznaæ uprawnienia budowlane
w specjalnoœci instalacji elektrycznych osób, które w czasie wieloletniej praktyki zawodowej zajmowa³y siê projektowaniem lub wykonawstwem wy³¹cznie instalacji
i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych jako wa¿ne w specjalnoœci telekomunikacyjnej.
4. Podsumowanie.
Opisana w referacie oficjalna interpretacja zakresu uprawnieñ budowlanych elektryków nie jest opracowana rzetelnie z najwy¿sz¹ starannoœci¹. Jej wady i b³êdy skutkuj¹ perturbacj¹ i szkodz¹ interesom cz³onków Izby, wbrew jej aspiracji aby byæ im
pomocn¹. Tak¿e akty prawne dotycz¹ce uprawnieñ budowlanych nie s¹ spójne, jednoznaczne i komplementarne. Taki stan rzeczy jest alarmuj¹cy i wynikaj¹ z niego nastêpuj¹ce wnioski:
1. W trybie pilnym powtórnie przeanalizowaæ przepisy prawne dotycz¹ce zakresu
uprawnieñ elektryków i w konsultacji z nimi dokonaæ prawid³owej interpretacji.
2. Utworzyæ wspólny zespó³ do opiniowania projektów aktów prawnych dotycz¹cych elektryki w sk³adzie osobowym przedstawicieli Polskiej Izby In¿ynierów
Budownictwa i Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
3. W pracach w³asnych, dotycz¹cych elektryki lub elektryków PIIB powinna w wiêkszym stopniu korzystaæ z konsultacji ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.
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