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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 28 lutego 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane 

(druk nr 1109) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15). Trybunał orzekł w nim, że art. 16 pkt 3 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w zakresie, w jakim upoważnia właściwego ministra 

do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych” oraz nie zawiera w tym 

zakresie wytycznych do treści rozporządzenia, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 

31 ust. 3 Konstytucji.  

Art. 65 ust. 1 Konstytucji stanowi, że każdemu zapewnia się wolność wyboru i 

wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, natomiast art. 31 ust. 3 - iż ograniczenia w 

zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w 

ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 

i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób; ograniczenia te nie mogą naruszać 

istoty wolności i praw. 

Prawo budowlane normuje m.in. zasady przyznawania uprawnień budowlanych, 

umożliwiających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Art. 

16 pkt 3 Prawa budowlanego przewiduje, że minister właściwy do spraw budownictwa, 
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planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych - mając na względzie zapewnienie 

przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem uprawnień 

budowlanych, a także uznawaniem praktyk zawodowych.  

Regulacja ograniczająca polega na tym, że w ustawie przewidziane są tylko „przyczyny” 

ograniczenia, a w rozporządzeniu definiuje się, na czym ograniczenie uprawnień polega. W 

ustawie nie wskazano zakresu uprawnień w ramach wymienionych specjalności budowlanych 

zarówno tych nadawanych bez ograniczeń, jak i tych w ograniczonym zakresie.  

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, zakres uprawnień budowlanych i ewentualne ich 

ograniczenia to materia zastrzeżona wyłącznie dla ustawy, dlatego też przepis upoważniający 

nie może przekazywać uregulowania tych kwestii w rozporządzeniu.  

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego polega na przeniesieniu przepisów 

rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie regulujących zakres uprawnień 

budowlanych (§ 10-15), do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 77. posiedzeniu w dniu 22 lutego br. pochodziła z 

przedłożenia senackiego (druk sejmowy nr 3195, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 25 

stycznia 2019 r.). Projekt ustawy skierowany został do I czytania w Komisji Infrastruktury. 

Posłowie nie wprowadzili do projektu zmian merytorycznych. Za przyjęciem ustawy 

głosowało 392 posłów, przy 7 głosach przeciw i 24 głosach wstrzymujących się. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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