Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Art. 19a. Właściwa okręgowa rada izby architektów, inżynierów budownictwa
lub urbanistów wydaje członkom izby:
1) zaświadczenie o członkostwie w izbie;
2) zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom ukończenia studiów wyższych odpowiada dokumentom
poświadczającym posiadanie kwalifikacji zawodowych architekta, wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej;
3) zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania
zawodu inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) inne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw członkowskich, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.
Art. 20. 1. Okręgowa rada izby urbanistów zawiadamia w terminie 30 dni ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o każdej uchwale o wpisie na listę członków izby albo o odmowie wpisu.
2. Wpis na listę członków izby uważa się za dokonany, jeżeli minister właściwy do
spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od otrzymania
uchwały wraz z aktami osobowymi wpisanego. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.
3. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, może być zaskarżony przez zainteresowanego lub okręgową radę izby do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od
daty doręczenia sprzeciwu.
Art. 20a. 1. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty, który prowadzi zgodnie
z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „świadczeniem usług transgranicznych”, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, z zastrzeżeniem
wymogów określonych w ust. 2-11.
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2. Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej architekt, inżynier budownictwa lub urbanista przedkłada właściwej okręgowej radzie izby, właściwej ze względu na miejsce
zamierzonego wykonywania czynności, pisemne oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi, zawierające następujące informacje:
1) o rodzaju czynności zawodowych, jakie zamierza wykonywać, oraz
o miejscu i przybliżonym terminie ich rozpoczęcia, jeżeli ich określenie
jest możliwe;
2) o posiadanym ubezpieczeniu lub innych środkach indywidualnego lub
zbiorowego ubezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej.
3. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista jest obowiązany dołączyć do
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, następujące dokumenty, w przypadku
świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku istotnej zmiany sytuacji potwierdzonej tymi dokumentami:
1) dokument potwierdzający obywatelstwo;
2) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego,
że architekt, inżynier budownictwa lub urbanista wykonuje faktycznie
i zgodnie z prawem zawód lub działalność w tym państwie członkowskim
oraz że w momencie składania zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz,
nawet tymczasowy, wykonywania zawodu lub działalności;
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
4. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista, o którym mowa w ust. 1,
zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w kolejnych latach, przedkłada
oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, ponownie raz w roku.
5. Świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej
ocenie dokonywanej przez właściwą okręgową radę izby, przy uwzględnieniu
w szczególności długości, częstotliwości, regularności oraz ciągłości usługi.
6. Właściwa okręgowa rada izby dokonuje tymczasowego wpisu na listę członków izby osób, o których mowa w ust. 1. Wpis ten jest dokonywany nieodpłatnie
po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, i nie może powodować utrudnień lub opóźnień w świadczeniu usług transgranicznych.
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7. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista, o którym mowa w ust. 1, nie
ma obowiązku rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych
w celu dokonywania rozliczeń związanych z transgranicznym świadczeniem usług
na rzecz osób ubezpieczonych. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista jest
obowiązany poinformować właściwy ze względu na miejsce ich wykonywania
oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniu usługi transgranicznej
przed jej rozpoczęciem, a w nagłych wypadkach - po zakończeniu jej świadczenia.
8. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista świadczący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne podlega przepisom regulującym wykonywanie zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są bezpośrednio związane z ochroną i bezpieczeństwem konsumentów, w tym przepisom odnoszącym się do definicji zawodu, używania tytułów zawodowych i poważnych uchybień zawodowych,
z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Inżynier budownictwa lub urbanista świadczący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne posługuje się tytułem zawodowym nadanym
w państwie członkowskim, w którym uzyskał kwalifikacje do wykonywania tego
zawodu.
10. Właściwa okręgowa rada izby może zwracać się do właściwych organów
państwa członkowskiego o przedstawienie informacji potwierdzających, że architekt, inżynier budownictwa lub urbanista wykonuje działalność zgodnie
z prawem, w sposób należyty oraz że nie zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności.
11. Właściwa okręgowa rada izby na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, udostępnia informacje, o których
mowa w ust. 10, oraz informacje niezbędne przy rozpatrywaniu skargi złożonej na
architekta, inżyniera budownictwa lub urbanistę przez usługobiorcę.
Art. 21. 1. W skład prezydium okręgowej rady izby wchodzą przewodniczący
oraz wybrani przez okręgową radę spośród jej członków: zastępcy przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i członkowie.
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