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1321
USTAWA
z dnia 7 listopada 2008 r.
o zmianie ustawy o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów
oraz ustawy — Prawo budowlane1)
Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o paƒstwach cz∏onkowskich rozumie si´
przez to paƒstwa cz∏onkowskie Unii
Europejskiej, Konfederacj´ Szwajcarskà oraz paƒstwa cz∏onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Ilekroç w ustawie jest mowa o obywatelach paƒstw cz∏onkowskich rozumie si´
przez to obywateli paƒstw cz∏onkowskich, o których mowa w ust. 1, a tak˝e
cz∏onków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie
z tego terytorium obywateli paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043
oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818) oraz obywateli paƒstw trzecich posiadajàcych
zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,
z póên. zm.3)).”;
2) w art. 5:
a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) sà obywatelami paƒstw cz∏onkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzia∏alnoÊci w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadajàce wymaganiom okreÊlonym w pkt 1 i 2 oraz posiadajà odpowiednià decyzj´ o uznaniu kwalifikacji zawodowych.”,
———————
1)

2)

3)

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdra˝a postanowienia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255
z 30.09.2005, str. 22, z póên. zm.).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 180, poz. 1112.

b) w ust. 2 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) sà obywatelami paƒstw cz∏onkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzia∏alnoÊci w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajàce wymaganiom okreÊlonym w pkt 1—3 oraz
posiadajà odpowiednià decyzj´ o uznaniu
kwalifikacji zawodowych.”,
c) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) sà obywatelami paƒstw cz∏onkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej, odpowiadajàce wymaganiom okreÊlonym w pkt 1—5 oraz posiadajà odpowiednià decyzj´ o uznaniu kwalifikacji zawodowych.”,
d) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
og∏asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, wykaz dyplomów i innych
dokumentów, wydawanych przez inne ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskie i potwierdzajàcych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz terminy, w których odbywa∏o si´ kszta∏cenie,
uwzgl´dniajàc obowiàzujàce w tym zakresie
przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczàce
uznawania kwalifikacji zawodowych architektów.”;
3) w art. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nadawanie i pozbawianie uprawnieƒ budowlanych w specjalnoÊciach, o których mowa
w art. 14 ust. 1 pkt 1—5 ustawy — Prawo budowlane, zwanych dalej „uprawnieniami budowlanymi”, uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz nadawanie i pozbawianie tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego,”;
4) uchyla si´ art. 8a;
5) po art. 19 dodaje si´ art. 19a w brzmieniu:
„Art. 19a. W∏aÊciwa okr´gowa rada izby architektów, in˝ynierów budownictwa lub urbanistów wydaje cz∏onkom izby:
1) zaÊwiadczenie o cz∏onkostwie w izbie;
2) zaÊwiadczenie potwierdzajàce posiadanie kwalifikacji zgodnych z wyma-
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ganiami wynikajàcymi z przepisów
prawa Unii Europejskiej oraz ˝e posiadany dyplom ukoƒczenia studiów
wy˝szych odpowiada dokumentom
poÊwiadczajàcym posiadanie kwalifikacji zawodowych architekta, wynikajàcych z przepisów prawa Unii Europejskiej;
3) zaÊwiadczenie potwierdzajàce posiadanie kwalifikacji do wykonywania
zawodu in˝yniera budownictwa lub
urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) inne zaÊwiadczenia wymagane przez
w∏aÊciwe organy paƒstw cz∏onkowskich, zgodnie z przepisami prawa
Unii Europejskiej.”;
6) po art. 20 dodaje si´ art. 20a w brzmieniu:
„Art. 20a. 1. Obywatel paƒstwa cz∏onkowskiego
posiadajàcy kwalifikacje zawodowe
architekta, in˝yniera budownictwa
lub urbanisty, który prowadzi zgodnie
z prawem dzia∏alnoÊç w zakresie tego
zawodu w innym ni˝ Rzeczpospolita
Polska paƒstwie cz∏onkowskim ma
prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, in˝yniera budownictwa lub urbanisty na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego
dalej „Êwiadczeniem us∏ug transgranicznych”, bez koniecznoÊci uznawania kwalifikacji zawodowych, z zastrze˝eniem wymogów okreÊlonych
w ust. 2—11.
2. Przed rozpocz´ciem Êwiadczenia
us∏ug transgranicznych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej architekt, in˝ynier budownictwa lub urbanista przedk∏ada w∏aÊciwej okr´gowej radzie izby, w∏aÊciwej
ze wzgl´du na miejsce zamierzonego
wykonywania czynnoÊci, pisemne
oÊwiadczenie o zamiarze Êwiadczenia
danej us∏ugi, zawierajàce nast´pujàce informacje:
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oraz w przypadku istotnej zmiany sytuacji potwierdzonej tymi dokumentami:
1) dokument potwierdzajàcy obywatelstwo;
2) zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy organ paƒstwa cz∏onkowskiego, ˝e architekt, in˝ynier budownictwa lub urbanista wykonuje
faktycznie i zgodnie z prawem zawód lub dzia∏alnoÊç w tym paƒstwie cz∏onkowskim oraz ˝e w momencie sk∏adania zaÊwiadczenia
nie obowiàzuje go zakaz, nawet
tymczasowy, wykonywania zawodu lub dzia∏alnoÊci;
3) dokumenty potwierdzajàce kwalifikacje zawodowe.
4. Architekt, in˝ynier budownictwa lub
urbanista, o którym mowa w ust. 1,
zamierzajàcy Êwiadczyç us∏ugi transgraniczne w kolejnych latach, przedk∏ada oÊwiadczenie, o którym mowa
w ust. 2, ponownie raz w roku.
5. Âwiadczenie us∏ug transgranicznych
podlega ka˝dorazowo indywidualnej
ocenie dokonywanej przez w∏aÊciwà
okr´gowà rad´ izby, przy uwzgl´dnieniu w szczególnoÊci d∏ugoÊci, cz´stotliwoÊci, regularnoÊci oraz ciàg∏oÊci
us∏ugi.
6. W∏aÊciwa okr´gowa rada izby dokonuje tymczasowego wpisu na list´
cz∏onków izby osób, o których mowa
w ust. 1. Wpis ten jest dokonywany
nieodp∏atnie po z∏o˝eniu oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 2, i nie
mo˝e powodowaç utrudnieƒ lub
opóênieƒ w Êwiadczeniu us∏ug transgranicznych.

2) o posiadanym ubezpieczeniu lub
innych Êrodkach indywidualnego
lub zbiorowego ubezpieczenia
w odniesieniu do odpowiedzialnoÊci zawodowej.

7. Architekt, in˝ynier budownictwa lub
urbanista, o którym mowa w ust. 1,
nie ma obowiàzku rejestracji swojej
dzia∏alnoÊci w systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych w celu dokonywania
rozliczeƒ zwiàzanych z transgranicznym Êwiadczeniem us∏ug na rzecz
osób ubezpieczonych. Architekt, in˝ynier budownictwa lub urbanista jest
obowiàzany poinformowaç w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce ich wykonywania oddzia∏ Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych o Êwiadczeniu us∏ugi
transgranicznej przed jej rozpocz´ciem, a w nag∏ych wypadkach — po
zakoƒczeniu jej Êwiadczenia.

3. Architekt, in˝ynier budownictwa lub
urbanista jest obowiàzany do∏àczyç
do oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 2, nast´pujàce dokumenty,
w przypadku Êwiadczenia us∏ug
transgranicznych po raz pierwszy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

8. Architekt, in˝ynier budownictwa lub
urbanista Êwiadczàcy na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
us∏ugi
transgraniczne podlega przepisom
regulujàcym wykonywanie zawodu
odpowiednio architekta, in˝yniera
budownictwa lub urbanisty na teryto-

1) o rodzaju czynnoÊci zawodowych,
jakie zamierza wykonywaç, oraz
o miejscu i przybli˝onym terminie
ich rozpocz´cia, je˝eli ich okreÊlenie jest mo˝liwe;
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rium Rzeczypospolitej Polskiej, które
sà bezpoÊrednio zwiàzane z ochronà
i bezpieczeƒstwem konsumentów,
w tym przepisom odnoszàcym si´ do
definicji zawodu, u˝ywania tytu∏ów
zawodowych i powa˝nych uchybieƒ
zawodowych, z zastrze˝eniem ust. 9.
9. In˝ynier budownictwa lub urbanista
Êwiadczàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej us∏ugi transgraniczne pos∏uguje si´ tytu∏em zawodowym nadanym w paƒstwie cz∏onkowskim, w którym uzyska∏ kwalifikacje
do wykonywania tego zawodu.
10. W∏aÊciwa okr´gowa rada izby mo˝e
zwracaç si´ do w∏aÊciwych organów
paƒstwa cz∏onkowskiego o przedstawienie informacji potwierdzajàcych, ˝e architekt, in˝ynier budownictwa lub urbanista wykonuje dzia∏alnoÊç zgodnie z prawem, w sposób
nale˝yty oraz ˝e nie zosta∏y na niego
na∏o˝one kary dyscyplinarne lub
sankcje karne zwiàzane z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem
dzia∏alnoÊci.
11. W∏aÊciwa okr´gowa rada izby na
wniosek w∏aÊciwego organu paƒstwa
cz∏onkowskiego innego ni˝ Rzeczpospolita Polska, udost´pnia informacje, o których mowa w ust. 10, oraz
informacje niezb´dne przy rozpatrywaniu skargi z∏o˝onej na architekta,
in˝yniera budownictwa lub urbanist´
przez us∏ugobiorc´.”;
7) dodaje si´ art. 33a—33d w brzmieniu:
„Art. 33a. 1. W∏aÊciwa Krajowa Rada Izby wszczyna post´powanie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych architekta, in˝yniera budownictwa lub urbanisty na wniosek obywatela paƒstwa
cz∏onkowskiego.
2. W∏aÊciwa Krajowa Rada Izby zawiadamia wnioskodawc´ o otrzymaniu
wniosku w terminie miesiàca od dnia
jego otrzymania. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do
jego uzupe∏nienia.
3. Post´powanie w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych architekta,
in˝yniera budownictwa lub urbanisty
koƒczy si´ wydaniem decyzji, nie
póêniej ni˝ w terminie trzech miesi´cy od dnia z∏o˝enia przez wnioskodawc´ wszystkich niezb´dnych dokumentów, z zastrze˝eniem art. 33d.
4. Wniosek o wszcz´cie post´powania
w sprawie uznania kwalifikacji zawiera:
1) imi´, nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo wnioskodawcy;
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2) nazw´ paƒstwa cz∏onkowskiego,
w którym wnioskodawca uzyska∏
kwalifikacje zawodowe architekta,
in˝yniera budownictwa albo urbanisty;
3) okreÊlenie zawodu albo dzia∏alnoÊci
wraz z okreÊleniem formy, w jakiej
dzia∏alnoÊç ma byç wykonywana;
4) wskazanie dyplomów, Êwiadectw
i innych dokumentów potwierdzajàcych posiadane kwalifikacje
i uprawnienia.
5. Do wniosku do∏àcza si´ nast´pujàce
dokumenty:
1) dokument potwierdzajàcy obywatelstwo danej osoby;
2) dokumenty potwierdzajàce kwalifikacje zawodowe architekta, in˝yniera budownictwa albo urbanisty
oraz — w przypadku, gdy jest to
wymagane — zaÊwiadczenie o doÊwiadczeniu zawodowym danej
osoby;
3) zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy organ paƒstwa cz∏onkowskiego, ˝e architektowi, in˝ynierowi budownictwa albo urbaniÊcie
nie zawieszono prawa do wykonywania dzia∏alnoÊci bàdê nie zakazano mu wykonywania zawodu, z∏o˝one nie póêniej ni˝ 3 miesiàce od
daty jego wydania.
6. W przypadku, gdy w∏aÊciwy organ
paƒstwa cz∏onkowskiego nie wydaje dokumentów, o których mowa
w ust. 5 pkt 3, dopuszcza si´ zastàpienie ich pisemnym oÊwiadczeniem
z∏o˝onym przez wnioskodawc´ do
w∏aÊciwej Krajowej Rady Izby.
7. Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych architekta, in˝yniera budownictwa lub urbanisty sk∏ada
si´ w j´zyku polskim. W toku tego post´powania pisma i dokumenty sk∏ada si´ w j´zyku polskim albo wraz
z t∏umaczeniem na j´zyk polski.
8. T∏umaczenie na j´zyk polski nie jest
wymagane w przypadku dokumentów potwierdzajàcych dane, o których mowa w ust. 5 pkt 1.
9. W przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci dotyczàcych autentycznoÊci
dyplomów, Êwiadectw lub innych dokumentów potwierdzajàcych posiadanie kwalifikacji do wykonywania
zawodu architekta, in˝yniera budownictwa lub urbanisty wydawanych
przez w∏aÊciwe organy paƒstwa
cz∏onkowskiego innego ni˝ Rzeczpospolita Polska, lub w przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci dotyczàcych
spe∏nienia wymogów w zakresie
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s∏ugiwania si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym tytu∏em okreÊlajàcym wykszta∏cenie, uzyskanym w paƒstwie cz∏onkowskim,
lub jego skrótem w j´zyku tego paƒstwa.

kszta∏cenia, okreÊlonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, w∏aÊciwa Krajowa Rada Izby zwraca si´ do
tych organów o potwierdzenie autentycznoÊci dokumentów lub potwierdzenie spe∏nienia wymogów w zakresie kszta∏cenia.

2. W∏aÊciwa Krajowa Rada Izby mo˝e
wymagaç, aby tytu∏ okreÊlajàcy wykszta∏cenie by∏ opatrzony informacjà
dotyczàcà nazwy i siedziby instytucji
albo komisji egzaminacyjnej, która
ten tytu∏ nada∏a.

10. W∏aÊciwa Krajowa Rada Izby wydaje
decyzj´ o uznaniu kwalifikacji zawodowych po spe∏nieniu warunków
okreÊlonych w ustawie oraz zobowiàzuje okr´gowà izb´ wskazanà przez
zainteresowanego do dokonania
wpisu na list´ cz∏onków w przypadku, gdy osoba ta posiada znajomoÊç
j´zyka polskiego w mowie i piÊmie
w zakresie niezb´dnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3. Je˝eli tytu∏, o którym mowa w ust. 1,
okreÊlajàcy wykszta∏cenie lub jego
skrót mo˝e byç mylony z tytu∏em u˝ywanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego uzyskania
wymagane jest dodatkowe szkolenie
lub kszta∏cenie, którego architekt, in˝ynier budownictwa lub urbanista nie
posiada, w∏aÊciwa Krajowa Rada Izby
mo˝e wymagaç, aby osoba taka pos∏ugiwa∏a si´ posiadanym tytu∏em
w formie okreÊlonej przez w∏aÊciwà
Krajowà Rad´ Izby.

Art. 33b. 1. Je˝eli w∏aÊciwa Krajowa Rada Izby
albo w∏aÊciwa okr´gowa rada izby
posiadajà informacje dotyczàce post´powaƒ dyscyplinarnych lub na∏o˝onych sankcji karnych lub innych
wa˝nych okolicznoÊci, które mogà
wywieraç wp∏yw na wykonywanie
zawodu architekta, in˝yniera budownictwa lub urbanisty informujà o tym
zdarzeniu w∏aÊciwe organy paƒstwa
cz∏onkowskiego, innego ni˝ Rzeczpospolita Polska.

Art. 33d. 1. Krajowa Rada Izby Architektów, rozpatrujàc wniosek obywatela paƒstwa
cz∏onkowskiego w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych, który nie
spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w niniejszej ustawie, stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

2. W∏aÊciwa Krajowa Rada Izby oraz
w∏aÊciwa okr´gowa rada izby majà
obowiàzek:
1) dokonania weryfikacji informacji,
o których mowa w ust. 1, o które
wyst´pujà w∏aÊciwe organy paƒstwa cz∏onkowskiego;

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszà ustawà, do zasad uznawania kwalifikacji zawodowych lub Êwiadczenia
us∏ug transgranicznych stosuje si´
przepisy, o których mowa w ust. 1.

2) informowania o wynikach weryfikacji, o której mowa w pkt 1, w∏aÊciwe organy paƒstwa cz∏onkowskiego.
3. W∏aÊciwa Krajowa Rada Izby albo
w∏aÊciwa okr´gowa rada izby, na
wniosek w∏aÊciwych organów paƒstwa cz∏onkowskiego innego ni˝
Rzeczpospolita Polska, w odniesieniu
do osób b´dàcych cz∏onkami izby,
potwierdza autentycznoÊç dyplomów, Êwiadectw lub innych dokumentów potwierdzajàcych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta, in˝yniera budownictwa lub urbanisty albo spe∏nienie wymagaƒ w zakresie kszta∏cenia, okreÊlonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.
4. W∏aÊciwa Krajowa Rada Izby oraz
w∏aÊciwa okr´gowa rada izby zapewniajà poufnoÊç wymienianych informacji.
Art. 33c. 1. Architekt, in˝ynier budownictwa lub
urbanista b´dàcy obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego ma prawo po-
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3. Przepisy, o których mowa w ust. 1,
majà zastosowanie równie˝ w przypadku wniosku w sprawie uznania
kwalifikacji obywatela paƒstwa cz∏onkowskiego nabytych na terytorium
paƒstwa innego ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póên.
zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 12 dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:
„9. Organy samorzàdu zawodowego sà obowiàzane przekazywaç bezzw∏ocznie informacje o wpisie na list´ cz∏onków w∏aÊciwej izby samorzàdu
zawodowego oraz o wykreÊleniu z tej listy,
w celu ujawnienia w rejestrze, o którym mowa
w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a.”;
———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 914, Nr 199, poz. 1227 i Nr 206, poz. 1287.
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2) art. 12a otrzymuje brzmienie:
„Art. 12a. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreÊlone w art. 12 ust. 1,
mogà równie˝ wykonywaç osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta∏y uznane na zasadach okreÊlonych w przepisach odr´bnych.”;
3) uchyla si´ art. 12b i 12c;
4) w art. 59d po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dopuszcza si´ przekazanie protoko∏u organowi wy˝szego stopnia w formie elektronicznej.
W takim przypadku sporzàdza si´ dwa egzemplarze protoko∏u.”;
5) w art. 82b:
a) w ust. 1:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzà rejestr wniosków o pozwolenie
na budow´ i decyzji o pozwoleniu na budow´ i przekazujà do organu wy˝szego
stopnia wprowadzone do niego dane,
z zastrze˝eniem pkt 1a;”,
— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) prowadzà odr´bny rejestr wniosków
o pozwolenie na budow´ i decyzji o pozwoleniu na budow´ dotyczàcych terenów zamkni´tych;”,
b) ust. 2—5 otrzymujà brzmienie:
„2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzony jest w formie elektronicznej. Dane
wprowadza si´ do rejestru i przesy∏a drogà
elektronicznà do organu wy˝szego stopnia
na bie˝àco.
3. Dopuszcza si´ prowadzenie rejestru w innej
formie ni˝ okreÊlona w ust. 2. W takim przypadku uwierzytelnionà kopi´ rejestru przekazuje si´ do organu wy˝szego stopnia do piàtego dnia ka˝dego miesiàca lub, je˝eli dzieƒ
ten jest dniem wolnym od pracy, pierwszego
dnia roboczego po tym terminie.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory rejestrów wniosków o pozwolenie na budow´
i decyzji o pozwoleniu na budow´, sposób
ich prowadzenia oraz organy, które mogà
prowadziç rejestr w formie, o której mowa
w ust. 3, uwzgl´dniajàc dane i informacje
podlegajàce wpisowi do rejestru.
5. Rejestr wniosków o pozwolenie na budow´
i decyzji o pozwoleniu na budow´ powinien
zawieraç nast´pujàce dane:
1) identyfikujàce organ prowadzàcy rejestr;
2) pochodzàce ze z∏o˝onych wniosków i wydanych decyzji, w tym dane osobowe inwestora oraz dane adresowe zamierzenia
budowlanego;
3) w przypadku terenów zamkni´tych — dotyczàce przepisu prawnego, na podstawie
którego teren zosta∏ uznany za zamkni´ty.

Poz. 1321

6. Rejestry wniosków o pozwolenie na budow´
i decyzji o pozwoleniu na budow´ powinny
byç prowadzone w sposób uniemo˝liwiajàcy
zmian´ dokonanych wpisów.”;
6) art. 88a otrzymuje brzmienie:
„Art. 88a. 1. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania okreÊlone
przepisami prawa budowlanego,
a w szczególnoÊci:
1) pe∏ni funkcj´ organu wy˝szego
stopnia w rozumieniu Kodeksu
post´powania administracyjnego
w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru
budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich dzia∏alnoÊcià;
2) kontroluje dzia∏anie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
3) prowadzi w formie elektronicznej
centralne rejestry:
a) osób posiadajàcych uprawnienia budowlane,
b) rzeczoznawców budowlanych,
c) ukaranych z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej.
2. W rejestrach, o których mowa w ust. 1
pkt 3, zamieszcza si´ nast´pujàce dane:
1) imiona i nazwisko;
2) adres;
3) numer PESEL — w stosunku do
osób posiadajàcych obywatelstwo polskie, albo numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç —
w stosunku do osób nieposiadajàcych obywatelstwa polskiego;
4) informacj´ o wykszta∏ceniu i tytu∏ach naukowych;
5) numer, dat´ i miejsce wydania
decyzji;
6) organ wydajàcy decyzj´;
7) podstaw´ prawnà wydania decyzji;
8) numer, specjalnoÊç i zakres
uprawnieƒ budowlanych;
9) informacj´ o przynale˝noÊci do
w∏aÊciwej okr´gowej izby samorzàdu zawodowego;
10) okreÊlenie zakresu rzeczoznawstwa — w rejestrze rzeczoznawców budowlanych;
11) informacj´ o na∏o˝onej karze z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej w budownictwie — w rejestrze ukaranych z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej;
12) numer kancelaryjny;
13) pozycj´ rejestru;
14) dat´ wpisu do rejestru.
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3. Zakres informacji o na∏o˝onej karze
z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej
w budownictwie obejmuje dane identyfikujàce decyzj´ o na∏o˝eniu kary
oraz dane dotyczàce na∏o˝onej kary.
4. Zakres, o którym mowa w ust. 3,
obejmuje nast´pujàce dane:
1) numer decyzji o nadaniu uprawnieƒ lub tytu∏u rzeczoznawcy;
2) dat´ i miejsce wydania decyzji
o na∏o˝eniu kary;
3) wskazanie organu wydajàcego
decyzj´;
4) podstaw´ prawnà;
5) funkcj´ uczestnika;
6) dat´, miejsce i kwalifikacj´ prawnà pope∏nionego czynu;
7) rodzaj kary;
8) terminy egzaminów;
9) dat´ up∏ywu kary;
10) status kary;
11) inne uwagi dotyczàce kary.
5. Udost´pnieniu podlegajà dane wymienione w ust. 2 pkt 1, 8—11
i w ust. 4 pkt 2, 3, 5—7, 9 i 10, a dane
osób wpisanych do rejestrów przed
dniem 1 stycznia 2007 r. — na ich
wniosek z∏o˝ony w formie pisemnej.

Poz. 1321

6. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzory i sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, oraz dokumenty do∏àczane do wniosku o wpis do rejestrów, stanowiàce podstaw´ dokonania wpisu, uwzgl´dniajàc dane i informacje podlegajàce wpisowi do rejestru.”;
7) w art. 99 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Informacja o karze z tytu∏u odpowiedzialnoÊci
zawodowej, orzeczonej decyzjà, o której mowa
w ust. 1, podlega wpisowi do centralnego rejestru ukaranych.”.
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, zachowujà moc
do dnia wejÊcia w ˝ycie 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 niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez dwa miesiàce od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

