Druk nr 2279-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE J
IX kadencja
DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI INFRASTRUKTURY

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 2245)
Sejm na 55. posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r., zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu, skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2279 do Komisji Infrastruktury
w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r.
wnosi:

Wysoki Sejm

raczy następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 4:
a) w lit. c ust. 5g nadać brzmienie:
„5g. Dane identyfikujące uprawnienia budowlane, uznane kwalifikacje zawodowe
oraz dane dotyczące osoby, która nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje,
podlegają wpisowi do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
budowlane.”,
b) w lit. g:
– poleceniu nowelizacyjnemu nadać brzmienie:
,,g) dodaje się ust. 10–17 w brzmieniu:”,
– dotychczasowe ust. 10–16 oznaczyć jako ust. 11–17 i dodać ust. 10 w brzmieniu:
„10. Niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o uznaniu kwalifikacji
zawodowych stała się ostateczna, właściwa Krajowa Rada izby
samorządu zawodowego przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego dane, o których mowa w ust. 5g, za pomocą systemu e-

–
–

–

–
– KP PiS

CRUB i przy użyciu elektronicznych formularzy, których wzory
zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 88a ust. 6.”,
w dotychczasowym ust. 11 wyrazy „w ust. 10” zastąpić wyrazami „w ust. 11”,
w dotychczasowym ust. 13:
– – we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w ust. 12” zastąpić wyrazami
„w ust. 13”,
– – w pkt 1 i 2 wyrazy „w ust. 10” zastąpić wyrazami „w ust. 11”,
w dotychczasowym ust. 14:
– – w zdaniu pierwszym wyrazy „w ust. 10” zastąpić wyrazami „w ust. 11”,
– – w zdaniu pierwszym i drugim wyrazy „ust. 12” zastąpić wyrazami „ust.
13”,
w dotychczasowym ust. 16 wyrazy „w ust. 10” zastąpić wyrazami „w ust. 11”;
– przyjąć

Uwaga: Poprawki nr 1 i 11 należy głosować łącznie.
W przypadku przyjęcia poprawek nr 1 i 11 poprawki nr 2 i 5 stają się bezprzedmiotowe.
2) w art. 1 w pkt 4 w lit. c ust. 5g nadać brzmienie:
„5g. Dane identyfikujące uprawnienia budowlane, uznane kwalifikacje oraz dane
dotyczące osoby, która nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje, podlegają wpisowi do
centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.”;
– KP KO
– odrzucić
3) w art. 1 pkt 4 lit. f ust. 9 nadać brzmienie:
„9. Właściwa okręgowa rada izby samorządu zawodowego przekazuje niezwłocznie, za
pomocą systemu e-CRUB, informacje o wpisie na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego oraz o wykreśleniu z tej listy lub zawieszeniu w prawach
członka, w celu ujawnienia w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia
budowlane.”;
– KP KO
– odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 3, 6 i 7 należy głosować łącznie.
W przypadku przyjęcia poprawek nr 3, 6 i 7 poprawki nr 4 i 8 stają się bezprzedmiotowe.
4) w art. 1 w pkt 4:
a) w lit. f w ust. 9 wyrazy „Organy samorządu zawodowego przekazują” zastąpić
wyrazami „Właściwa okręgowa rada izby samorządu zawodowego przekazuje”,
b) w lit. g w ust. 10 wyrazy „może wystąpić do właściwej okręgowej komisji
kwalifikacyjnej właściwej ze względu na specjalność i zakres posiadanych uprawnień
izby samorządu zawodowego” zastąpić wyrazami „może wystąpić do właściwej
okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby samorządu zawodowego”.
– KP PiS
– przyjąć

5) w art. 1 w pkt 4 po lit. f dodać lit. fa w brzmieniu:
„fa) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych
stała się ostateczna, właściwa Krajowa Rada przekazuje Głównemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego dane, o których mowa w ust. 5g, za pomocą systemu
Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, zwanego dalej
„system e-CRUB”, przy użyciu elektronicznych formularzy, których wzory
zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 88a ust. 6.”,”;
– KP KO
– odrzucić
6) w art. 1 pkt 4 lit. g ust. 10 nadać brzmienie:
„10. Osoba, która nabyła uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r. i jest
członkiem izby samorządu zawodowego, może wystąpić do właściwej okręgowej
komisji kwalifikacyjnej z wnioskiem o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB, danych identyfikujących uprawnienia
budowlane wraz z kopią tych uprawnień oraz danych dotyczących osoby, która nabyła
te uprawnienia, w tym informacji o dotychczasowych wpisach na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub
zawieszeniach w prawach członka, przy użyciu elektronicznych formularzy, których
wzory zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 88a ust. 6.”;
– KP KO
– odrzucić
7) w art. 1 pkt 4 lit. g ust. 13 nadać brzmienie:
„13. Właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna, po uzyskaniu od właściwej okręgowej
rady informacji o dotychczasowych wpisach wnioskodawcy na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub
zawieszeniach w prawach członka, przeprowadza weryfikację danych i informacji
zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w ust. 12,
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, i w zależności od wyniku tej
weryfikacji:
1) przekazuje dane i informacje, o których mowa w ust. 10, wraz z kopią uprawnień
budowlanych, Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą
systemu e-CRUB;
2) wydaje decyzję o odmowie przekazania Głównemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego danych i informacji, o których mowa w ust. 10, oraz kopii
uprawnień budowlanych; od decyzji przysługuje odwołanie do właściwej
krajowej komisji kwalifikacyjnej izby samorządu zawodowego.”;
– KP KO
– odrzucić
8) w art. 1 w pkt 4 w lit. g w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Właściwa
okręgowa komisja kwalifikacyjna właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego"
zastąpić wyrazami „Właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna, po uzyskaniu od
właściwej okręgowej rady informacji o dotychczasowych wpisach wnioskodawcy na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub
zawieszeniach w prawach członka,”;
– KP PiS

– przyjąć
9) w art. 1 pkt 14 nadać brzmienie:
„14) w art. 40 w ust. 5 w części wspólnej wyrazy „za pośrednictwem adresu
elektronicznego, o którym mowa w ust. 7” zastępuje się wyrazami „za pośrednictwem
portalu e-Budownictwo”;”;
– KP PiS
– przyjąć
10) w art. 1 w pkt 29 w art. 60b w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:
„1) budynków:
a) mieszkalnych jednorodzinnych,
b) garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej;”;
– KP PiS
– przyjąć
11) w art. 1 w pkt 38 w lit. g w art. 88a w ust. 6 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) wzory formularzy do przekazywania danych identyfikujących uprawnienia
budowlane lub uznane kwalifikacje zawodowe oraz danych dotyczących osoby, która
nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje,”;
– KP PiS
– przyjąć
12) art. 7 nadać brzmienie:
„Art. 7. 1. Do kadencji okręgowych zjazdów izby okręgowych izb architektów oraz
okręgowych izb inżynierów budownictwa, rozpoczętej przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 15 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3, w
brzmieniu nadanym niniejsza ustawą.
2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 3 pkt 1 okręgowe izby
architektów oraz okręgowe izby inżynierów budownictwa, w których liczba
członków w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przekracza 100 i nie
przekracza 200, przeprowadzą wybory delegatów na okręgowy zjazd w
obwodach wyborczych.
3. Mandat delegatów wybranych w trybie określonym w ust. 2 trwa do końca
kadencji organów okręgowych izb rozpoczętej przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy.”;
– KP PiS
– przyjąć
Uwaga: W przypadku przyjęcie poprawki nr 12 poprawka nr 13 staje się
bezprzedmiotowa.
13) art. 7 nadać brzmienie:
„Art. 7. 1. Do kadencji okręgowych zjazdów izby okręgowych izb architektów oraz
okręgowych izb inżynierów budownictwa, rozpoczętej przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 15 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 3 pkt 1 okręgowe izby
architektów oraz okręgowe izby inżynierów budownictwa, w których liczba
członków w dniu wejścia w życie ustawy przekracza 100 i nie przekracza 200

przeprowadzą wybory delegatów na okręgowy zjazd w obwodach
wyborczych.
3. Mandat delegatów wybranych w trybie określonym w ust. 2 trwa do końca
kadencji okręgowych zjazdów rozpoczętej przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy.”;
– KP KO
– odrzucić
14) art. 9 nadać brzmienie:
,,Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: art.
1 pkt 4 lit. c-g, pkt 10 lit. a, pkt 11 lit. c i d, pkt 15 lit. a, pkt 31, pkt 37 lit. b, pkt 38 i
41-43, art. 4, art. 8 ust. 1, art. 1 pkt 1, 3, 17, 19, 21, 22, 26, pkt 27 lit. a i c i pkt 28 oraz
art. 5, art. 1 pkt 29, 30, 32-34 i pkt 40 lit. b i c oraz art. 6, które wchodzą w życie z
dniem 1 stycznia 2023 r.”.
– KP KO
– odrzucić

Warszawa, dnia 26 maja 2022 r.

Sprawozdawca

Przewodniczący Komisji

(-) Anna Paluch

(-) Paweł Olszewski

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

