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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa związany jest z 

projektem ustawy o architektach i projektem ustawy o inżynierach budownictwa, które zasadniczo zmieniają 

dotychczasowe regulacje w zakresie wykonywania zawodu architekta i zawodu inżyniera budownictwa, i ma na celu 

opracowanie jasnych i sprawnych przepisów zmieniających, przejściowych i dostosowujących tak aby ustawy te mogły 

efektywnie zafunkcjonować w systemie prawa. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i postulatom samorządu zawodowego architektów wskazującym, że zawód 

architekta jest zawodem odrębnym od zawodu inżyniera budownictwa, przez co definiowany i regulowany powinien być 

na innej płaszczyźnie pojęciowej, podjęto decyzję o rezygnacji z dalszego procedowania wspólnego dla obu zawodów 

projektu ustawy o architektach i inżynierach budownictwa i o uregulowaniu wykonywania zawodu architekta w odrębnej 

ustawie. Równolegle z projektem ustawy o architektach procedowany będzie projekt ustawy o inżynierach budownictwa. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Przedmiotowy projekt ustawy zawierać będzie przepisy o wejściu w życie ustawy o architektach i ustawy o inżynierach 

budownictwa oraz przepisy zmieniające, uchylające, przejściowe i dostosowujące wynikające z projektu ustawy o 

architektach i projektu ustawy o inżynierach budownictwa, które w sposób zasadniczy zmieniają w szczególności 

dotychczasowe regulacje w zakresie wykonywania zawodu architekta i zawodu inżyniera budownictwa. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Samorząd zawodowy 

Inżynierów budownictwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Izba Inżynierów 

Budownictwa oraz 16 

okręgowych izb 

inżynierów 

budownictwa   

 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 

r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1725). 

 

  możliwość nadawania 

uprawnień zawodowych w 

zawodzie inżyniera 

budownictwa oraz określania 

ich zakresów; 

 określenie standardów 

praktyki zawodowej; 

 określenie regulaminu 

ustawicznego doskonalenia 

kwalifikacji zawodowych 

członków izby i zasad jego 

przestrzegania; 
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Samorządy zawodowe: 

 

 architektów  

 

Izba Architektów 

Rzeczypospolitej 

Polskiej  oraz 16 

okręgowych izb 

architektów 

 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 

r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1725). 

 

 możliwość uzyskania tytułu 

zawodowego architekta; 

 określenie standardów 

praktyki zawodowej; 

 określenie regulaminu 

ustawicznego doskonalenia 

kwalifikacji zawodowych 

członków izb i zasad jego 

przestrzegania. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt ustawy poddany zostanie uzgodnieniom i konsultacjom publicznym. W ocenę projektowanych regulacji zostaną 

włączone organizacje i stowarzyszenia naukowo-techniczne związane z branżą budowlaną: Stowarzyszenie Architektów 

Polskich SARP, Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, Stowarzyszenie Ar-Ka, Geodezyjna Izba Gospodarcza, Izby 

Projektowania Budowlanego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych, 

Polski Komitet Geotechniki, Polskie Zrzeszenie Inżynierów  i Techników Sanitarnych, Polski Związek Pracodawców 

Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych 

i Melioracyjnych, Stowarzyszenie Inżynierów  i Techników Komunikacji RP,  Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, 

 Główna Komisja Urbanistyczno–Architektoniczna, Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów, Towarzystwo Urbanistów 

Polskich, Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej,  Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Zawodowy 

„Budowlani”. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem            0 

budżet państwa            0 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Wydatki ogółem            0 

budżet państwa            0 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Saldo ogółem            0 

budżet państwa            0 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Źródła finansowania  

 

Nie dotyczy 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Projektowana ustawa nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżety jednostek 

samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

 nie dotyczy 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

       



(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

 

Nie dotyczy. 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Proponowane regulacje nie mają wpływu na funkcjonowanie rynku pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 nie dotyczy 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż projekt ustawy o architektach i projekt ustawy o inżynierach budownictwa wykonywać 

będą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. K 39/1, w którym Trybunał orzekł, że 

zakwestionowane w tym wyroku przepisy utracą moc obowiązującą po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku 

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, co nastąpiło w dniu 12 lutego 2018 r., projektowana ustawa powinna 

wejść w życie do tego dnia. 

 



12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie ustawy nie przewiduje się ewaluacji. 
 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

brak 

 

 

 

 


