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Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym zwróciæ uwagê na projekt z dnia 8 marca 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
Projekt zosta³ ju¿ skierowany do Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, a prowadzi go

Departament Gospodarki Przestrzennej.
Otó¿ art. 17 przywo³anego projektu wprowadza zmiany w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo-

rz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów. Miêdzy innymi, wskutek
proponowanych zmian, w izbach urbanistów zrzeszaæ bêd¹ siê mog³y osoby, które posiadaj¹ dyplom
ukoñczenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy¿szym, a nie – jak do-
tychczas – osoby posiadaj¹ce dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych, a wiêc tak¿e in¿ynierskich.

Podam dok³adny przyk³ad. Zmiana pierwsza przekszta³ca dotychczas obowi¹zuj¹cy punkt w brzmie-
niu: „Izby urbanistów zrzeszaj¹ osoby, które posiadaj¹ dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych innych
ni¿ okreœlone w pkt 3, które w obowi¹zuj¹cym programie nauczania realizuj¹ zagadnienia zwi¹zane
z architektur¹ i urbanistyk¹ lub gospodark¹ przestrzenn¹ w wymiarze co najmniej 90 godzin, uzu-
pe³nionych studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospo-
darki przestrzennej, a tak¿e doœwiadczenie zawodowe zdobyte w czasie trzyletniej pracy zwi¹zanej
z gospodark¹ przestrzenn¹”, w punkt o treœci: „Izby urbanistów zrzeszaj¹ osoby, które posiadaj¹ dyp-
lom ukoñczenia studiów magisterskich innych ni¿ okreœlone w pkt 3, które w obowi¹zuj¹cym progra-
mie nauczania realizuj¹ zagadnienia zwi¹zane z architektur¹ i urbanistyk¹ lub gospodark¹
przestrzenn¹ w wymiarze co najmniej 90 godzin, uzupe³nionych studiami podyplomowymi w zakresie
planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, a tak¿e doœwiadczenie zawodo-
we zdobyte w czasie trzyletniej pracy zwi¹zanej z gospodark¹ przestrzenn¹”.

Pojawia siê tutaj problem przepisów przejœciowych. Co ma zrobiæ osoba, która ukoñczy³a studia in-
¿ynierskie, rozpoczê³a ju¿ praktyki, nawet dwa lata temu, i nie ma mo¿liwoœci uzupe³nienia studiów do
stopnia magisterskiego? Zmiany kierunków kszta³cenia na uczelniach czasem nie dopuszczaj¹ nawet
mo¿liwoœci uzupe³nienia wykszta³cenia. Szczególnie dotyczy to osób, które ukoñczy³y studia kilka czy
kilkanaœcie lat temu.

Chcia³bym zaproponowaæ rozwi¹zanie, pozwalaj¹ce osobom, które rozpoczê³y procedurê nabywania
uprawnieñ urbanistycznych, zakoñczyæ j¹ wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych zasad. Byæ mo¿e za moment
rozpoczêcia takiej procedury mo¿na by uznaæ datê wydania ksi¹¿ki praktyk.

Odnios³em siê tutaj tylko do przypadku osób staraj¹cych siê o uprawnienia urbanistyczne, ale ten
problem jest szerszy.

Bardzo proszê Pana Ministra o wprowadzenie do projektowanego aktu prawnego zapisu o przepisach
przejœciowych.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Gorczyca




