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W spr aWie upr aWnień budoWlanych kolejoWych 

pan Tomasz F. pisze
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących uprawnień budowlanych.

Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robota-
mi budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych może wykonywać projekty jak rów-
nież być kierownikiem budowy (kierownikiem robót) gdzie niżej wymienione systemy 
i urządzenia mają zostać zabudowane, z zakresu:
1. Systemów nadzoru audio-wizualnego typu TvU przeznaczonych do obserwacji 

obiektów kolejowych (przejazdów kolejowych, przejść, peronów, przejazdów kole-
jowych z zaporami sterowanych z odległości, sygnałów końca pociągu tzw. SKP, in-
nych obiektów wymagających stałego nadzoru) oraz komunikacji audio personelu 
nadzorującego z osobami znajdującymi się na tych obiektach. Nadmienię, że tele-
wizja użytkowa (TvU) jest telewizją dla ograniczonego kręgu użytkowników gdzie 
główne zadania i zastosowania telewizji na obiektach kolejowych to zabezpieczenie 
(zdalna obsługa) jednopoziomowych przejazdów kolejowych i przejść dla pieszych 
oraz nadzór terenów i obiektów.

2. Zwracam się z prośbą o szczegółową, zgodną z obowiązującymi przepisami inter-
pretację czy osoba posiadająca ww. uprawnienia może pełnić samodzielną funkcje 
techniczną przy projektowaniu ww. systemów telewizji przemysłowej jak i przy kie-
rowaniu budową (kierowaniu robotami).

odpowiedź:
Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robo-

tami budowlanymi bez ograniczeń w  specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci in-
stalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych może wykonywać projek-
ty, a także pełnić funkcję budowy systemów telewizji przemysłowej z wyłączeniem 
systemów nadzoru audiowizualnego i sterowania w obiektach kolejowych. Pełnienie 
samodzielnych funkcji technicznych w wymienionych w liście instalacji sterowania 
i monitorowania wymaga posiadania uprawnień budowlanych w specjalności kole-
jowej. (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 18 maja 2005 r. w  sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. 2005.96.817, §20).

Z inTerpreTacji prZepisóW roZdZiału 8a roZporZądZenia 
MinisTra TransporTu, budoWnicTWa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 22 listopada 2012 r. W spraWie WT

pan adam strach pisze:
Szanowny Panie Redaktorze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana o pomoc w interpretacji prawnej zapi-

sów rozdziału 8a nowelizacji rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
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i Gospodarki Morskiej z dnia 22 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 1289) w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w skró-
cie WT. Rozdział 8a ww. WT dotyczy instalacji telekomunikacyjnych tzn.:
1. Paragraf 192a – instalacja dzwonkowa, domofonowa, wideo-domofonowa, 

przywoławcza dla osób niepełnosprawnych.
2. Paragraf 192b, 192c, 192d, 192e – instalacje telekomunikacyjne składające się 

z następujących elementów: kanalizacji telekomunikacyjnej budynku, przepustów 
kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów in-
stalacyjnych, kabli i przewodów wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami 
telekomunikacyjnymi, przełącznicy zlokalizowanej w  punkcie połączenia z  pu-
bliczną siecią telekomunikacyjną lub od urządzeń systemu radiowego do wyjścia 
gniazda abonenckiego, światłowodowej infrastruktury, kable światłowodowe wraz 
z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, przełącznicami 
światłowodowymi.
Wszystkie wyżej wymienione elementy składają się na instalację telefonii prze-

wodowej miedzianej i  światłowodowej, internetu przewodowego miedzianego 
i  światłowodowego, internetu szerokopasmowego miedzianego i  światłowodo-
wego, telefonii radiowej, internetu radiowego, okablowania strukturalnego 
wewnętrznego miedzianego i  światłowodowego, wewnętrznej instalacji Wi-Fi, 
instalacja telewizji kablowej analogowej i  cyfrowej miedzianej i  światłowodo-
wej, instalację radiową naziemną analogową i  cyfrową, instalację telewizyjną 
naziemną analogową i  cyfrową, instalację telewizji satelitarnej SAT, zbiorczą 
instalację RTV-SAT, instalacja – maszt dla montażu anten nadawczych i odbior-
czych łączności radiowej telefonii, telewizji i internetu, odbioru sygnału radiowe-
go analogowego i cyfrowego, telewizji analogowej i cyfrowej, telewizji sanitarnej.

Według powyższych zapisów cały rozdział 8a zamyka wszystkie instalacje tele-
komunikacyjne według przepisów polskiego prawa, zwłaszcza przepisów prawa 
budowlanego i telekomunikacyjnego, pozostałe natomiast instalacje są instalacjami 
elektrycznymi, w  tym także instalacjami elektrycznymi niskoprądowymi – tele-
technicznymi, także wymienione przeze mnie poniżej:
a. system telewizji dozorowej CCTV,
b. system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,
c. kontroli dostępu KD,
d. automatyki budynku,
e. automatyki central wentylacyjnych,
f. systemu zarządzania budynkiem BMS,
g. systemu alarmu pożarowego SAP,
h. okablowania strukturalnego,
i. instalacji telefonii przewodowej wewnętrznej,
j. instalacji teletechnicznych,
k. instalacji sygnalizacji, sterowania, pomiarów i monitoringu,
l. system dźwiękowy system ostrzegawczy DSO,
m. system informacji wizualnej.
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1. Proszę o potwierdzenie mojego toku rozumowania lub wskazania innej wykład-
ni prawa w tym zakresie wraz ze wskazaniem podstawy prawnej interpretacji.

2. Czy instalacje „teletechniczne” wymienione powyżej w punkcie a – m podlega-
ją pod nadzór UKE?

Czytając regularnie periodyk INPE i miesięcznik Inżynier Budownictwa przychy-
lam się do interpretacji, że wliczanie ww. instalacji z punktów a – m do uprawnień bu-
dowlanych w zakresie instalacji telekomunikacji przewodowej wraz z  infrastrukturą 
towarzyszącą jak uważała PIIB i Izby Okręgowe jest błędna,

Z góry dziękuje za odpowiedź na moje zapytanie, licząc na zrozumienie i zajęcie 
przez Pana stanowiska w tak ważnej kwestii prawnej.

odpowiedź:
Szanowny Panie Inżynierze,
Bardzo dziękuję za nadesłane materiały. Interpretacja przepisów technicznych 

w  kontekście zakresu uprawnień elektrycznych i  telekomunikacyjnych była przed-
miotem nieustannych skarg i zażaleń elektryków. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jeszcze w  maju 2013 r., tj. po upływie pół 
roku od ukazania się rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. publikowała w Inżynierze Budownictwa 
nr 5/2013 artykuł pt. „Cała prawda o uprawnieniach telekomunikacyjnych” nie do-
strzegający przepisów tego rozporządzenia. To dzięki Pana staraniom Małopolska  
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa po konsultacji z Krajową KK 24 września 
2013 r. udzieliła prawidłowej odpowiedzi na podstawie przepisów ww. rozporzą-
dzenia, definitywnie przesądzające o zmianie dotychczasowego stanowiska w spra-
wie uprawnień elektrycznych i telekomunikacyjnych. Ma to duże znaczenie, o czym 
słusznie pisze Pan w liście do dra Edwarda Musiała:
...Odpowiedzi które otrzymałem jednoznacznie z  formalno-prawnego punktu widze-
nia obalają wszystkie wcześniej opinie, stanowiska między innymi prezentowane przez 
PIIB w swoich publikacjach, a także zamawiających w przetargach publicznych, w do-
kumentach SIWZ, którzy bez podstawy prawnej żądają dla wskazanych przeze mnie 
instalacji osób z  uprawnieniami telekomunikacyjnymi. Wykładnia rozporządzenia 
WT wydana przez MTBiGM jest jednoznaczna i ostateczna.

Z wielką satysfakcją zamieszczam w tym numerze nadesłane materiały wraz z załącz-
nikami: • Pismo Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
27 czerwca 2013 r. i • Pismo Małopolskiej Okręgowej IIB z dnia 24 września 2013 r.

Potwierdzam słuszność przedstawionej przez Pana interpretacji. Instalacje wy-
mienione przez Pana w punkcie a–m wg dostępnych przepisów prawnych nie podle-
gają pod nadzór UKE.

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje i wyrazy głębokiego szacunku.

Tadeusz Malinowski 
Redaktor naczelny










