Od Redakcji
Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych flt /1it ·/\ttiu•, 111 ' '1 1/l'rów
budownictwa oraz urbanistów, opublikowana w Dz. U. Nr 5, poz. 42: (J(J/ 1, ( ~ v INl'E
str. 25) od 24 stycznia 2002 r. stworzy nowe uwarunkowania prawne <lici kar/1· 'tt·c /111 /c·:11t1
budownictwa, a także dla elektryków pełniących samodzielne funkcje tec/111i · 111· '" /111tlownictwie.
Ustawa przekazuje od administracji rządowej szereg uprawnień i ol1<Jl1,itl,"A<J\V
samorządom zawodowym m. in.:
- nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych, nadawanie tytułu rze(:::r>z11c1tvt·'
budowlanego oraz uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców,
- prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscypli11c1r11cj
1

-

członków samorządu,
prowadzenie listy członków samorządu zawodowego.

Ustawa dość szczegółowo określa też inne zadania samorządu zawodowego jak:
- sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu,
- reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków,
- ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nadjej przestrzeganiem,
- opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia inżynierów
budownictwa oraz wnioskowanie w tych sprawach,
- opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących budownictwa i architektury,
- współdziałanie z organami samorządu terytorialnego.
W rozdziale 8 ustawa wprowadza zmiany w Prawie budowlanym (por. INPE Nr 31)
i ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy przejściowe i końcowe ustawy
(rozdział 9) stanowią, że ustawa wchodzi w życie po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia
z wyjątkiem art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz art. 59 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem
przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, oraz art. 61, który już
obowiązuje. Trwają przygotowania do powołania Komitetu Organizacyjnego Izby
Inżynierów Budownictwa. O jego pracach będziemy informowali czytelników INPE
,
w następnych numerach.
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