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S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 
 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (druk nr 4059) 
  

Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 4 maja 2005 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do pierwszego czytania. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego 
czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2005 r. 
i po wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że 
przedmiot projektowanej regulacji zawarty w sprawozdaniu nie jest objęty zakresem prawa 
Unii Europejskiej 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy 
 

 

Warszawa, dnia 14 czerwca 2005 r. 
 
 
 Sprawozdawca Przewodnicząca Komisji 
 
 /Irena Maria Nowacka/ /Katarzyna Maria Piekarska/                          
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Projekt 

 

 

USTAWA 

z dnia .............. 2005 r. 

 

o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budow-
nictwa oraz urbanistów 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inży-
nierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.1)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego w spra-
wach, o których mowa w pkt 1, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a od 
orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego składa odwołania do właściwe-
go sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej albo 
skargę do sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej 
członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa,”; 

2) w art. 38 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) składa odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w spra-
wach, o których mowa w pkt 1, do właściwego sądu apelacyjnego w zakre-
sie odpowiedzialności dyscyplinarnej lub skargę do sądu administracyjnego 
w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz 
inżynierów budownictwa,”. 

 

Art. 2. 

Sprawy ze skarg, o których mowa w art. 26 pkt 2 i art. 38 pkt 2 ustawy wymienionej 
w art. 1, wniesionych do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy, w których postępowanie nie zostało zakończone, podlega-
ją 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. 


