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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów,

inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 października

2008 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów

budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane, wprowadza do jej tekstu

następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w pkt 6 po wyrazach "do projektowania" dodaje się wyrazy

"zagospodarowania przestrzeni";

2) w art. 1 w pkt 3, w pkt 4 skreśla się wyrazy "obywateli państw członkowskich";

3) w art. 1 w pkt 6, w art. 20a w ust. 7 w zdaniu drugim po wyrazie "Architekt" dodaje się

wyrazy ", inżynier budownictwa lub urbanista,";

4) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12c, art. 82b

ust. 4 i art. 88a ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 2, zachowują moc do dnia

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na

podstawie art. 5 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 82b ust. 4 i

art. 88a ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą, nie dłużej jednak niż przez dwa miesiące od dnia wejścia w życie

niniejszej ustawy.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 października

2008 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów

budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane, postanowił wprowadzić do

niej 4 poprawki.

Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby prawo zrzeszania się w izbach urbanistów

przysługiwało także obywatelom państw członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje

zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni. Intencją Izby było zachowanie

uprawnień osób posiadających kwalifikacje do projektowania zagospodarowania przestrzeni i

wpisanych na listę członków izby na podstawie przepisów dotychczasowych oraz

zagwarantowanie osobom o takich kwalifikacjach możliwości wpisu na listę również po

wejściu w życie nowelizacji.

Przyjmując poprawkę nr 2 Senat przesądził, że do kompetencji samorządów

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów należy także uznawanie

kwalifikacji zawodowych cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich.

Zgodnie z zaproponowanym przez Sejm brzmieniem art. 8 pkt 4 ustawy o samorządach

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (art. 1 pkt 3 noweli), do

zadań samorządów zawodowych należy m.in. uznawanie kwalifikacji zawodowych obywateli

państw członkowskich. Ponieważ dotychczas przepis ten stanowi, że samorządy zawodowe

decydują o uznawaniu kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, po wejściu w życie noweli

pojawiłaby się wątpliwość, jaki podmiot będzie uprawniony do uznawania kwalifikacji

cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich.

W poprawce nr 3 Senat rozszerzył obowiązek poinformowania o świadczeniu usług

transgranicznych właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, także na

inżynierów budownictwa i urbanistów. Art. 20a ust. 7 ustawy o samorządach zawodowych

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (art. 1 pkt 6 noweli) stanowi, że

architekt, inżynier budownictwa lub urbanista, świadczący usługi transgraniczne, nie ma

obowiązku rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych w celu

dokonywania rozliczeń związanych ze świadczeniem usług na rzecz osób ubezpieczonych. W

miejsce rejestracji w systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza się obowiązek
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poinformowania o świadczeniu usługi właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych, przy czym z niezrozumiałych powodów dotyczy on tylko architektów.

Poprawka nr 4 uzupełnia przepis przejściowy utrzymujący w mocy akty

wykonawcze wydane na podstawie zmienianych upoważnień o wskazanie nowelizowanych, a

nie wymienionych w nim delegacji.


