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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu, Komisja Sprawiedliwości  
i Praw Człowieka wnosi projekt ustawy: 

 

- o zmianie ustawy o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów. 

 
Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy została 

upoważniona posłanka Irena Maria Nowacka. 

 

 Przewodnicząca Komisji 
 

(-) Katarzyna Maria Piekarska 
  

 



Projekt 
  
 
 
 

USTAWA 

z dnia ………………………………………………………………… 

o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów. 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.  o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów  (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.1) 
wprowadza się następujące zmiany: 
 1) w art. 26 w pkt 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami 

„sądu administracyjnego”; 
 2) w art. 38 w pkt 2 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami 

„sądu administracyjnego”. 

 
Art. 2.  Sprawy ze skarg, o których mowa w art. 26 pkt 2 i art. 38 pkt 2 ustawy wymienionej 

w art. 1, wniesione przed wejściem w życie niniejszej ustawy podlegają rozpoznaniu przez 
właściwy wojewódzki sąd administracyjny. 

 
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492.   
  

 



 
 
 

Uzasadnienie 
 

 W związku z reformą  sądownictwa administracyjnego, polegającą na wprowadzeniu  

dwuinstancyjnego postępowania w sprawach sądowoadministracyjnych, została dokonana 

zmiana licznych ustaw, w których zmieniono przepisy określające wnoszenie skarg do sądu 

administracyjnego. Zmiany te polegały na określeniu, że skargę wnosi się do sądu 

administracyjnego, a nie Naczelnego Sądu Administracyjnego, co oznaczało, że właściwe w tych 

sprawach, od 1 stycznia 2004 r. będą wojewódzkie sądy administracyjnego. W ustawie z dnia 30 

sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i 

ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr  153, poz. 1271), w 

art. 69 objęto zmianą ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r.  o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów  (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.), 

dokonując stosownych zmian w art. 12 ust. 2, art. 19 ust. 5, art. 20 ust. 3, art. 26 pkt 2, art. 36 ust. 

3, art. 38 pkt 2 oraz w art. 40 ust. 2 tej ustawy, które polegały na zastąpieniu wyrazów „Naczelny 

Sąd Administracyjny” wyrazami „sąd administracyjny”. Przed wejściem w życie powołanej 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. ustawa z dnia 23 

listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052), w której nadano nowe 

brzmienie art. 26 pkt 2 i art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów  (art. 87), a ponadto 

dokonano zmiany w powołanej ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. (art. 91), polegającej na tym, że 

w ustawie tej w art. 69 uchylono pkt 4 i pkt 6 dotyczące art. 26 pkt 2 i art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 

15 grudnia 2000 r.  o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów. W konsekwencji tych zmian, obowiązujące przepisy art. 26 pkt 2 i art. 38 pkt 2 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów stanowią, że okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej 

skargę od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej 

członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa składa do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. Takie rozwiązanie jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą dwuinstancyjności 

postępowania sądowego. Nie jest możliwe wyjaśnienie  w drodze wykładni, że w tych sprawach 

właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, a nie Naczelny Sąd Administracyjny. Konieczna 



jest więc zmiana omawianych przepisów poprzez zastąpienie wyrazów „Naczelny Sąd 

Administracyjny” wyrazami „sąd administracyjny” (art. 1 projektu) oraz wprowadzenie przepisu 

przejściowego, który pozwoli na rozpoznanie spraw objętych tymi przepisami, wniesionych 

przed wejściem w życie projektowanej ustawy, przez  właściwy wojewódzki sąd administracyjny 

(art. 2 projektu). 

Projektowana ustawa porządkuje jedynie sprawy właściwości sądów administracyjnych i 

nie powoduje jakichkolwiek skutków budżetowych.  

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 














