
Protokół 3/2014 
z posiedzenia Komisji Legislacyjnej i Rady Legislacyjnej 

w dniu 17 października 2014 r. 
 
 
 
1. Otwarcie – Piotr Andrzejewski – godz. 9:00 

1.1 Przyjęcie porządku obrad  
2. Informacja członków Rady Legislacyjnej o pracach legislacyjnych prowadzonych w 

okręgach 
Obecni członkowie Rady Legislacyjnej zrelacjonowali tematy i zakres prac legislacyjnych 
prowadzonych w poszczególnych okręgach. Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP 
wniosła sprawozdanie na piśmie. Z podsumowania wyniknęło, że trzy Izby Okręgowe 
rozwijają tematy legislacyjne w systematycznej formie. I tak odpowiednio Pomorska OIA 
rozwija temat cenników, Małopolska OIA nowelizacje aktów wykonawczych do Prawa 
Budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a Śląska gromadzi 
materiał analityczny ws funkcjonowania Prawa Zamówień Publicznych. Ustalono, że 
wszelkie prace prowadzone w okręgach będą uwzględniane w planie pracy Komisji 
Legislacji. Wskazano potrzebę skonsultowania tematu cenników z pracami nad standardami 
zawodowymi prowadzonymi przez Dolnośląską OIA oraz wykonania symulacji 
funkcjonowania PZP w wypadku wprowadzenia proponowanych w projekcie Kodeksu 
rozwiązań legislacyjnych. 

3. Stanowisko GKU-A ws Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego 
Piotr Andrzejewski przedstawił stanowisko GKU-A w sprawie Kodeksu z 9 października br. 
W stanowisku tym w istotnym stopniu wykorzystano materiały i stanowiska IARP w tej 
sprawie. 

4. Nowelizacja Prawa Budowlanego 
Piotr Andrzejewski zrelacjonował dotychczasowy przebieg prac rządowych ws nowelizacji 
Prawa Budowlanego oraz przewidywany przebieg dalszego procedowania tej ustawy w 
Sejmie i w Senacie. Omówiono dotychczasowe stanowisko IARP w tej sprawie oraz projekty 
uwag i poprawek do nowelizacji przygotowanych w KL z udziałem Darka Kińskiego, Małogosi 
Matusiewicz, Bożeny Nierody, Grzegorza Lechowicza, Andrzeja Szuby i przewodniczącego 
Komisji. W wyniku dyskusji wszystkie zaproponowane poprawki, oprócz uwag do 
zasadniczej sprawy - zgłoszeń zamiast pozwoleń na budowę - zostały zaakceptowane bez 
uwag. Sprawa zgłoszeń zamiast pozwoleń na budowę została omówiona oddzielnie w 
wyniku czego przyjęto ostateczną wersję poprawki w tej sprawie. 
Przewodniczący opracuje wraz z biurem prawnym Izby przygotowany materiał w formie 
poprawek legislacyjnych. 
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