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Szanowne Panie i Panowie Senatorowie 

W związku z wykryciem luk prawnych w ustawie o ułatwieniu dostępu do niektórych 
zawodów regulowanych (druk senacki nr 611) oraz w związku z zastrzeżeniami zawartymi 
w opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 5 marca 2014 r. (DPUE.920.62.2013/34/dl) do 
projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych (druku 

sejmowy nr: do 2150) uprzejmie proszę o wniesienie przez Wysokie Komisje 
przygotowanych i załączonych przeze mnie dwóch poprawek – Poprawki Nr 1 i Poprawki 
Nr 2 do w/w ustawy, których celem jest likwidacja wątpliwości i nieprawidłowości 
podniesionych przez MSZ, likwidacja luk prawnych sprzecznych z intencją projektodawcy 
oraz likwidacja niezgodności z innymi ustawami. 

Załączone poprawki są poprawkami politycznie neutralnymi oraz nie ingerują w ustalone już 
kompetencje samorządów zawodowych. 

 

Z poważaniem 

 

Dariusz Kiński, Architekt IARP 

 

 

 

Do wiadomości: 

Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej 

 

W załączeniu: 

1. Poprawka Nr 1 

2. Poprawka Nr 2 
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POPRAWKA NR 1 

do ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych 

uwzględniająca uwagi MSZ: 

W art. 5 ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych: 

I) w pkt 5: 

A) lit. a otrzymuje brzmienie: 

a) w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie: 

„1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której 

mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 uzyskane 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40 i ...), zwanej dalej „ustawą 

– Prawo budowlane”; 

2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 

projektowania bez ograniczeń lub uprawnienia w zakresie odpowiadającym 

zakresowi tej specjalności uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy – 

Prawo budowlane;”, 

B) po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu: 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 

mieszkaniowej ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz dyplomów i innych 

dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskie i potwierdzających posiadanie kwalifikacji architekta, w 

zakresie odpowiadającym samodzielnym funkcjom technicznych w 

budownictwie wykonywanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

oparciu o ukończone studia drugiego stopnia na kierunku architektury, 

oraz terminy, w których odbywało się kształcenie, uwzględniając obowiązujące 

w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące uznawania 

kwalifikacji zawodowych architektów.”. 

II) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

13) art. 20a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20a. 1. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe 

architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem 

działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego 

wykonywania zawodu odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „świadczeniem 

usług transgranicznych”, bez konieczności uznawania kwalifikacji 

zawodowych. 

2. Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel państwa 

członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub 

inżyniera budownictwa przedkłada okręgowej radzie izby właściwej ze 

względu na miejsce zamierzonego wykonywania czynności, pisemne 
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oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi, zawierające 

informacje o: 

1) rodzaju czynności zawodowych, jakie zamierza wykonywać, miejscu 

i przybliżonym terminie ich rozpoczęcia, jeżeli ich określenie jest 

możliwe; 

2)  posiadanym ubezpieczeniu lub innych środkach indywidualnego lub 

zbiorowego ubezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności 

zawodowej. 

3. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje 

zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa jest obowiązany 

dołączyć do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, następujące 

dokumenty, w przypadku świadczenia usług transgranicznych po raz 

pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku 

istotnej zmiany sytuacji potwierdzonej tymi dokumentami: 

1) dokument potwierdzający obywatelstwo; 

2) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, 

że obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje 

zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa wykonuje 

faktycznie i zgodnie z prawem zawód lub działalność w tym państwie 

członkowskim oraz że w momencie składania zaświadczenia nie 

obowiązuje go zakaz, nawet tymczasowy, wykonywania zawodu lub 

działalności; 

3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 

4. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje 

zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa zamierzający 

świadczyć usługi transgraniczne w kolejnych latach przedkłada 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, w każdym kolejnym roku. 

5. Świadczenie usług transgranicznych podlega indywidualnej ocenie 

dokonywanej przez właściwą okręgową radę izby, przy uwzględnieniu w 

szczególności długości, częstotliwości, regularności oraz ciągłości usługi. 

6. Właściwa okręgowa rada izby dokonuje tymczasowego wpisu na listę 

członków izby osób, o których mowa w ust. 1. Wpis ten jest dokonywany 

nieodpłatnie po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, i nie może 

powodować utrudnień lub opóźnień w świadczeniu usług 

transgranicznych. 

7. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje 

zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa nie ma obowiązku 

rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych w celu 

dokonywania rozliczeń związanych z świadczeniem usług transgranicznych 

na rzecz osób ubezpieczonych. Architekt lub inżynier budownictwa jest 

obowiązany poinformować właściwy ze względu na miejsce ich 

wykonywania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniu 

usługi transgranicznej przed jej rozpoczęciem, a w nagłych wypadkach – 

po zakończeniu jej świadczenia. 
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8. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje 

zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa świadczący usługi 

transgraniczne podlega przepisom regulującym wykonywanie zawodu 

odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które są bezpośrednio powiązane z 

kwalifikacjami zawodowymi, ochroną i bezpieczeństwem konsumentów, w 

tym przepisom odnoszącym się do definicji zawodu, używania tytułów 

zawodowych i poważnych uchybień zawodowych, a także przepisom 

dyscyplinarnym. 

9. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje 

zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa świadczący usługi 

transgraniczne posługuje się tytułem zawodowym nadanym w państwie 

członkowskim, w którym uzyskał kwalifikacje do wykonywania tego 

zawodu. 

10. Właściwa okręgowa rada izby może zwracać się do właściwych organów 

państwa członkowskiego o przedstawienie informacji potwierdzających, że 

obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe 

architekta lub inżyniera budownictwa wykonuje działalność zgodnie z 

prawem, w sposób należyty oraz że nie zostały na niego nałożone kary 

dyscyplinarne lub sankcje karne związane z wykonywaniem zawodu lub 

prowadzeniem działalności. 

11. Właściwa okręgowa rada izby na wniosek właściwego organu państwa 

członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska udostępnia informacje, o 

których mowa w ust. 10, oraz informacje niezbędne przy rozpatrywaniu 

skargi złożonej na obywatela państwa członkowskiego posiadającego 

kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa przez 

usługobiorcę.”; 

III) w pkt 16 lit d otrzymuje brzmienie: 

d) w ust. 5 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe architekta albo inżyniera 

budownictwa oraz – w przypadku gdy jest to wymagane – zaświadczenie 

o doświadczeniu zawodowym danej osoby; 

3) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że 

wnioskodawcy nie zawieszono prawa do wykonywania działalności lub nie 

zakazano mu wykonywania zawodu, złożone nie później niż 3 miesiące od daty 

jego wydania.”, 

IV) w pkt 17 lit c otrzymuje brzmienie: 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Właściwa okręgowa rada izby, na wniosek właściwego organu państwa 

członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, udostępnia informacje 

potwierdzające, że osoba będąca członkiem izby wykonuje działalność zgodnie 

z prawem, w sposób należyty, oraz że nie zostały na nią nałożone kary 

dyscyplinarne lub sankcje karne związane z wykonywaniem zawodu lub 

prowadzeniem działalności, a także informacje niezbędne przy rozpatrywaniu 

skargi złożonej na osobę będącą członkiem izby przez usługobiorcę.”; 
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V) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

18) w art. 33c: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe 

architekta lub inżyniera budownictwa ma prawo posługiwania się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym tytułem określającym 

wykształcenie, uzyskanym w państwie członkowskim, lub jego skrótem w języku 

tego państwa.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli tytuł, o którym mowa w ust. 1, określający wykształcenie lub jego skrót 

może być mylony z tytułem używanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dla którego uzyskania wymagane jest dodatkowe szkolenie lub kształcenie, 

którego obywatel państwa członkowskiego nie posiada, właściwa Krajowa 

Rada Izby może wymagać, aby osoba taka posługiwała się posiadanym tytułem 

w formie określonej przez właściwą Krajową Radę Izby.”; 

VI) pkt 19-24 otrzymują nową numerację odpowiednio 20-25 oraz po pkt 18 dodaje się 

nowy pkt 19 w brzmieniu: 

19) w art. 33d ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Właściwa Krajowa Rada Izby, rozpatrując wniosek obywatela państwa 

członkowskiego w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych architekta, który 

nie spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie, stosuje odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 

63, poz. 394).  

 

 

UZASADNIENIE poszczególnych zmian poprawki nr 1 

Dot. pkt I lit. A poprawki: 

Ta część poprawki ma na celu poprawienie błędu literowego, tzn. zastąpienie słowa 
„zakresowej” słowem „zakresowi”, co jest konieczne dla nadania zdaniu jego prawidłowego 
sensu oraz ujednolicenia brzmienia, by było zgodne z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów zwanej 
dalej ustawą o samorządach. 

Dot. pkt I lit. B poprawki: 

MSZ w pkt 1 opinii z 5 marca 2014 r. do projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych 
zawodów regulowanych zwraca uwagę, że: „w wyniku zmiany art. 5 ust. 1 ustawy o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

prowadzące do poszerzenia kręgu osób zrzeszonych w izbie architektów powstaje wątpliwość, 

jak należy rozumieć używane w ustawie pojęcie architekta. Nie jest jasne, czy obejmie ono 

wszystkie osoby zrzeszone w izbie, czy też tylko osoby posiadające uprawnienia do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. W konsekwencji powstaje 

wątpliwość, do kogo odnoszą się przepisy ustawy.” 
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MSZ przypomina także, że: „tylko osoby, których kształcenie odpowiada wymogom 

określonym w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu i Rady z dnia 7 września 2005 r. w 

sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych będą mogły skorzystać z prawa do 

automatycznego uznania w innych państwach członkowskich kwalifikacji do wykonywania 

zawodu architekta.” 

Jak słusznie zauważa MSZ ustawa o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów 
regulowanych poszerza krąg osób zrzeszonych w izbie architektów o osoby posiadające 
uprawnienia w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie i nie posiadające 
tytułu zawodowego architekta. 

Należy mieć przy tym na uwadze, że dla celów uznawania kwalifikacji zawodowych 
ustawodawca europejski narzuca definicję wykonywania zawodu architekta określając ją w 
art. 48 ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE: „Do celów niniejszej dyrektywy do działalności 

zawodowej architekta należą rodzaje działalności zazwyczaj wykonywane pod tytułem 

zawodowym „architekta”.” Definicja wykonywania zawodu architekta zawarta natomiast w 
art. 2 ust. 1 ustawy o samorządach służy jedynie jako wewnątrzkrajowe uregulowanie prawne. 

Ponadto w art. 46 w/w dyrektywy zostały określone minimalne wymogi dotyczące kształcenia 
architekta, których implementację na płaszczyznę polskich przepisów prawa stanowi 
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury (Dz.U. 2011 nr 207 

poz. 1233) a z którego wynika, że minimalne wymogi, o których mowa w art. 46 dyrektywy 
2005/36/WE w Polsce spełniają jedynie studia II stopnia na kierunku architektury i po 
ukończeniu których uczelnie nadają tytuł zawodowy „magistra inżyniera architekta”. 

Architektowi w rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE równoznaczna jest zatem w 
Rzeczpospolitej Polskiej osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia na kierunku 
architektury, posługuje się tytułem zawodowym „magistra inżyniera architekta” i posiada 
kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w oparciu o 
ukończone w/w studia. 

Gdyby zatem art. 5 ust. 5 ustawy o samorządach pozostał niezmieniony, po wejściu w życie 
ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych, określałby zakres 
automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych architekta w taki sposób, iż 
obejmowałby również te rodzaje działalność, które nie są wykonywane pod w/w tytułem 
zawodowym architekta, co byłoby sprzeczne z art. 48 dyrektywy 2005/36/WE. 

Wobec powyższego istnieje nieodzowna konieczność, by zakres określony art. 5 ust. 5 ustawy 
o samorządach, dotyczący automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych architekta 
został na nowo określony w taki sposób, by nie kolidował z przepisami dyrektywy 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 

Dzięki przyjęciu omawianej poprawki zakres automatycznego uznawania kwalifikacji 
architekta obejmie zgodnie z art.48 ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE wszystkie rodzaje 
działalności zazwyczaj wykonywane pod tytułem zawodowym „magistra inżyniera 
architekta”, co pozwoli na stosowanie art. 21 w/w dyrektywy bez jego rażącego naruszenia, 
gdyż uznawanym dokumentom nadawana będzie ta sama moc, co dokumentom wydawanym 
przez Rzeczpospolitą Polską. 

Ze względów prawidłowości legislatorskiej użycie w poprawce sformułowania „magister 
inżynier architekt” nie było możliwe, gdyż pochodzi ono z rozporządzenia, czyli aktu 
prawnego niższej rangi niż ustawa, dlatego też zastosowano sformułowania, które odnoszą się 
do art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. 
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Dz.U. 2012 poz. 572), w którym mowa o kierunku studiów architektury oraz art. 12 i art. 14 
ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, w których mowa o samodzielnych funkcjach technicznych 
oraz odpowiednio o wymogu ukończenia studiów drugiego stopnia. 

Dot. pkt II – V poprawki: 

Jak zauważa MSZ „wynikające z dyrektywy 2005/36/WE obowiązki informacyjne, o których 

mowa w art. 33b ustawy odnoszą się do wszystkich osób zrzeszonych w izbach wykonujących 

zawód regulowany, niezależnie od tytułu zawodowego, jakim się posługują.” 

Wobec powyższego ta część poprawki odnosi się do art. 20a, oraz art. 33a – 33d ustawy o 
samorządach zamieniając słowa „architekt” i „inżynier budownictwa” na inne 
sformułowania jak: „obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe 

architekta lub inżyniera budownictwa”, „wnioskodawca” lub odpowiednio „osoba, będąca 

członkiem izby”, które to sformułowania nie są tożsame z pojęciem architekta lub inżyniera 
budownictwa i obejmują również osoby nieposiadające tytułu zawodowego architekta czy 
inżyniera tzn. np. techników budowlanych czy mistrzów. 

Jak już wcześniej uzasadniono polskim odpowiednikiem architekta w rozumieniu dyrektywy 
2005/36/WE jest osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia na kierunku architektury, 
posługuje się tytułem zawodowym „magistra inżyniera architekta” i posiada kwalifikacje 
zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w oparciu o ukończone w/w 
studia. 

Poprawka jest nieodzowna, gdyż brak jej przyjęcia spowodowałby postawienie znaku 
równości pomiędzy pojęciem architekta a osobą uprawnioną do tylko częściowego 
wykonywania zawodu architekta lub inżyniera i nieposiadającą tytułu zawodowego architekta 
lub odpowiednio inżyniera, co byłoby sprzeczne z art. 167 ust. 3 ustawy – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i z niego wynikającym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych 

absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów 

ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu 

do dyplomu (Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1167), jak również byłoby sprzeczne z pojęciem 
architekta w rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE. 

Dot. pkt VI poprawki: 

Pkt VI poprawki jest konsekwencją proponowanych zmian w pkt I lit. B. Zamiana 
sformułowania „Krajowa Rada Izby Architektów” na sformułowanie „Właściwa Krajowa 

Rada Izby” jest konieczne, ponieważ wg przyjętej przez Sejm RP omawianej ustawy 
członkami izby inżynierów będą również architekci a uznawanie kwalifikacji zawodowych 
architekta zgodnie z przewidzianymi dla uznawania tego zawodu procedurami rozpatrywać 
będzie nie tylko izba architektów, ale również izba inżynierów tj. w odniesieniu do 
samodzielnych funkcji technicznych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w 
ograniczonym zakresie, które znajdują się pod pieczą izby inżynierów i które w Polsce 
wykonywane są m.in. w oparciu o ukończone studia drugiego stopnia na kierunku 
architektury. Proponowana zmiana wprowadza spójność z art. 10 lit. c oraz art. 48 ust. 1 
dyrektywy 2005/36/WE. 

***
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POPRAWKA NR 2 

do ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych 

(zwanej dalej deregulacyjną) 

likwidująca luki prawne: 

I. W art. 1 ustawy deregulacyjnej w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, 

wymaga: 

1) do projektowania bez ograniczeń: 

a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla 

danej specjalności, 

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c) odbycia rocznej praktyki na budowie; 

2) do projektowania w ograniczonym zakresie: 

a) ukończenia: 

–  studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej 

specjalności lub 

–  studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej 

specjalności, 

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c) odbycia rocznej praktyki na budowie; 

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 

a) ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku 

odpowiednim dla danej specjalności, 

b) odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na 

budowie, 

c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie w przypadku osób 

ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez 

ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w 

ograniczonym zakresie w tej specjalności; 

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 

a) ukończenia: 

– studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej 

specjalności lub 

– studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej 

specjalności, lub 

– studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej 

specjalności, lub 



2 

Poprawka Nr 2 

b) posiadania tytułu zawodowego technika, mistrza zgodnie z przepisami 

o rzemiośle albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 

zawodzie nauczanym na poziomie technika w zawodach związanych z 

budownictwem, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności, 

c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze: 

–  półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze 

i drugie, 

–  trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzecie, 

–  czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b; 

5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 

a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla 

danej specjalności, 

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie; 

6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym 

zakresie: 

a) ukończenia: 

–  studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej 

specjalności lub 

–  studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej 

specjalności, 

b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów, 

c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.” 

II. W art. 8 ustawy deregulacyjnej pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

3) w art. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

powierza się osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby 

samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane w 

specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.”; 

4) w art. 60 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się 

osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu 

zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane w 

specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.”. 

III. Art. 17 ustawy deregulacyjnej otrzymuje brzmienie: 

Art. 17. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, 
poz. 700 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 358) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

terminalu powierza się osobie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 
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marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, albo 

osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów 

posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń.”. 

IV. Art. 20 ustawy deregulacyjnej otrzymuje brzmienie: 

Art. 20. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.18)) w art. 54 ust. 6 
otrzymuje brzmienie: 

„6. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci 

szerokopasmowej powierza się osobie, o której mowa w art. 5 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów 

posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń.”; 

 

 

UZASADNIENIE poszczególnych zmian poprawki nr 2 

Dot. ust. I poprawki: 

Ust. I poprawki dot. zamknięcia luki prawnej wynikającej z art. 1 pkt 4 lit b ustawy o 
ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych (dot. art. 14 ust. 3 pkt 3 lit b oraz 
pkt 4 lit. c tiret pierwsze Prawa budowlanego) w powiązaniu z lit. d (dot. art. 14 ust. 5 Prawa 
budowlanego) i ukazanej na następującym przykładzie: 

Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej 
specjalności może zgodnie z przyjętym w ustawie deregulacyjnej kształtem art. 14 ust. 3 pkt 4 
lit. a tiret drugie Prawa budowlanego uzyskać uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie po odbyciu półtorarocznej praktyki na 
budowie zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 4 lit. c tiret pierwsze Prawa budowlanego. 

Taka osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej 
specjalności może również ubiegać się zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego 
o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jednak zgodnie z art. 14 
ust. 3 pkt lit. b Prawa budowlanego po odbyciu trzyletniej praktyki na budowie. 

Jeżeli osoba ta jednak posiada już uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
ograniczonym zakresie w danej specjalności powinna mieć zaliczoną półtoraroczną praktykę i 
uzupełnić jedynie jeszcze półtora roku praktyki na budowie. 

Jednakże art. 14 ust. 5 Prawa budowlanego będzie zwalniał tę osobę z odbycia jakiekolwiek 
praktyki, co oznacza w praktyce, że osoba, która odbyła półtoraroczną praktykę na budowie 
zaraz bezpośrednio po zdaniu egzaminu na uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w ograniczonym zakresie będzie mogła przystąpić do egzaminu na uprawnienia 
do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń tzn. osoba ta nie będzie musiała 
uzupełnić półtora roku praktyki, by jej łączna suma wynosiła trzy lata jak przewiduje art. 14 
ust. 3 pkt 3 lit b. 

Omawiany ust. I poprawki zamyka powyższą lukę prawną i sprawia, że osoba, która 
ukończyła pierwszy stopień studiów i posiadaj już uprawnienia budowlane do kierowania 
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robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie będzie musiała uzupełnić półtora roku 
praktyki na budowie, jeśli będzie ubiegać się o uprawnienia do kierowania bez ograniczeń. 

Dla wyjaśnienia prawidłowości legislatorskiej należy zauważyć, że użyte w poprawce 
sformułowanie „ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, 

posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności” 
zaczerpnięte zostało z istniejącego już w ustawie zapisu dot. art. 14 ust. 5 Prawa 
budowlanego. 

Dot. ust. II-IV poprawki: 

Ust. II-IV poprawki usuwa lukę prawną, powstałą w wyniku przyjęcia poprawki przez 
Komisję Nadzwyczajną ds. ograniczania biurokracji, która rozszerzyła krąg osób 
przynależących do izby architektów o osoby, które nie ukończyły kierunku architektury i 
które nie posiadają przygotowania zawodowego do działalności w zakresie planowania 
przestrzennego. 

Omawiany ust. II-IV niniejszej poprawki likwiduje możliwość wykonywania projektów 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy przez 
w/w osoby, co jest zgodne z pierwotną intencją projektodawcy ustawy. 

Sprecyzowanie poprzez dodanie określenia „w specjalności architektonicznej” jest 
konieczne, ponieważ osoby, które nie ukończyły kierunku studiów architektury i które 
posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń tyle tylko, że w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej będą również mogły być członkami izby architektów w oparciu o 
ograniczone uprawnienia w specjalności architektonicznej. Te osoby nie są przygotowane 
zawodowo do działalności związanej z planowaniem przestrzennym. 

*** 


