PROJEKT, kwiecie 2017

USTAWA
z dnia …………………
o samorz dzie zawodowym kominiarzy

Rozdzia 1.
Przepisy ogólne.

Art. 1.
Tworzy si samorz d zawodowy kominiarzy, zwany dalej „samorz dem”.

Art. 2.
1. Ustawa okre la organizacj i zadania samorz du, a tak e prawa i obowi zki jego
cz onków.
2. Przepisy ustawy nie naruszaj przepisów odr bnych, a w szczególno ci przepisów o
rzemio le.

Art. 3.
1. Wykonywanie zawodu kominiarza jest wykonywaniem rzemios a w rozumieniu
przepisów o rzemio le.
2. Samorz d stanowi mistrzowie i czeladnicy kominiarscy, w rozumieniu przepisów o
rzemio le zrzeszeni w Izbach kominiarzy.
3. Podstaw do wykonywania zawodu kominiarza stanowi wpis na list cz onków
ciwej Izby kominiarzy.

Art. 4.
Samorz d jest niezale ny w wykonywaniu swoich zada
prawa.

i podlega tylko przepisom
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Art. 5.
Do zada samorz du nale y:
1) reprezentowanie interesów kominiarzy przed organami administracji publicznej i
samorz du gospodarczego;
2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych cz onków izb;
3) nadzór nad w ciwym wykonywaniem zawodu kominiarza przez cz onków izb;
4) ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem;
5) umo liwianie aktualizacji wiedzy zawodowej i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, w tym poprzez organizacj odpowiednich szkole i kursów;
6) prowadzenie post powa z zakresu odpowiedzialno ci dyscyplinarnej cz onków
izb;
7) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotycz cych budownictwa,
rzemios a i zawodu kominiarza;
8) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form
pomocy materialnej cz onkom izb;
9) prowadzenie list cz onków izb;
10) zarz dzanie maj tkiem i dzia alno ci gospodarcz samorz du;
11) realizacja zada statutowych.

Art. 6.
1. Izby kominiarzy posiadaj osobowo prawn .
2. Jednostkami organizacyjnymi samorz du s :
1) Krajowa Izba Kominiarzy, zwana dalej „Izb Krajow ”;
2) regionalne izby kominiarzy, zwane dalej „izbami regionalnymi”
3. Izby regionalne tworz ich cz onkowie, których przynale no
powstaje z chwil
uzyskania wpisu na list cz onków.

Art. 7.
1. Siedzib Izby Krajowej jest miasto sto eczne Warszawa.
2. Obszary dzia ania izb regionalnych ustala Izba Krajowa.

Art. 8.
1. Uchwa y organów samorz du zawodowego s przesy ane ministrowi w ciwemu do
spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, zwanego dalej „ministrem”, w terminie 14 dni od dnia podj cia.
2. Minister mo e zaskar , w terminie 30 dni od dnia otrzymania, uchwa y organów izb
regionalnych do w ciwych organów Izby Krajowej, a uchwa y Izby Krajowej do
du administracyjnego.
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3. Minister mo e zwróci si do Zjazdu Krajowego lub Rady Krajowej o podj cie
uchwa y w okre lonej sprawie nale cej do w ciwo ci samorz du. Uchwa a Rady
Krajowej powinna by podj ta w terminie dwóch miesi cy, a uchwa a Zjazdu
Krajowego – na najbli szym Zje dzie.

Art. 9.
Cz onek samorz du zawodowego ma czynne i bierne prawo wyborcze.

Rozdzia 2
Izby Regionalne

Art. 10.
1. Organami izb regionalnych s :
1) zjazd regionalny,
2) rada regionalna,
3) komisja rewizyjna
4) d dyscyplinarny,
5) rzecznik odpowiedzialno ci dyscyplinarnej.
2. Kadencja organów izb regionalnych trwa 4 lata.

Art. 11.
1. Zjazd regionalny jest najwy szym organem izby regionalnej.
2. Zjazd regionalny tworz delegaci wybrani w obwodach wyborczych
3. Mandat delegata na zjazd regionalny trwa przez okres kadencji organów izby
regionalnej.
4. W zje dzie regionalnym mog uczestniczy z g osem doradczym cz onkowie organów
izby nie b cy delegatami.

Art. 12.
1. Zjazd regionalny zwo ywany przez rad regionaln odbywa si jako sprawozdawczy
co najmniej raz w roku, a jako sprawozdawczo-wyborczy co 4 lata.
2. Nadzwyczajny zjazd regionalny zwo uje rada regionalna z w asnej inicjatywy lub na
wniosek Rady Krajowej, komisji rewizyjnej izby albo co najmniej 1/3 ogólnej liczby
cz onków izby.
3. Nadzwyczajny zjazd regionalny zwo uje si w terminie 2 miesi cy od dnia wp ywu
wniosku o zwo anie zjazdu.
3

Art. 13.
1. Przewodnicz cym zjazdu regionalnego jest mistrz kominiarski wybrany w g osowaniu
tajnym.
2. Uchwa y zjazdu regionalnego s podejmowane zwyk wi kszo ci g osów, w
obecno ci co najmniej po owy delegatów na zjazd.

Art. 14.
Zjazd regionalny:
1) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala jej bud et;
2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z dzia alno ci organów izby, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 2 – 5,
3) udziela absolutorium radzie regionalnej;
4) ustala liczb cz onków organów oraz szczegó owe zasady organizacji organów
izby i tryb ich dzia ania, przy czym po ow liczby cz onków organów stanowi
mistrzowie kominiarscy;
5) wybiera, spo ród mistrzów kominiarskich, przewodnicz cych organów izby, o
których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 – 4, oraz cz onków tych organów;
6) wybiera, spo ród mistrzów kominiarskich, rzecznika odpowiedzialno ci
dyscyplinarnej;
7) wybiera delegatów na Zjazd Krajowy
8) odwo uje cz onków organów izby przed up ywem kadencji;
9) podejmuje uchwa y w innych sprawach obj tych zakresem dzia ania izby.

Art. 15.
1. Rada regionalna wykonuje zadania samorz du zawodowego na obszarze dzia ania
izby, w okresie mi dzy zjazdami, a w szczególno ci:
1) kieruje dzia alno ci izby;
2) wykonuje uchwa y zjazdu regionalnego;
3) dokonuje podzia u obszaru dzia ania izby na obwody wyborcze i ustala liczb
delegatów na zjazd regionalny;
4) sporz dza sprawozdanie z wykonania bud etu;
5) sk ada zjazdowi regionalnemu oraz Radzie Krajowej sprawozdania ze swojej
dzia alno ci;
6) wykonuje zadania zlecone przez Izb Krajow ;
7) organizuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych cz onków izb;
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2.
3.
4.
5.

8) reprezentuje samorz d zawodowy przed w ciwymi miejscowo organami
administracji rz dowej i samorz dowej oraz samorz du zawodowego, a tak e
ciwymi stowarzyszeniami i zawodowymi;
9) prowadzi list cz onków izby;
10) wydaje za wiadczenia o cz onkostwie w izbie;
11) wyst puje do s du dyscyplinarnego izby o wszcz cie post powania
dyscyplinarnego;
12) prowadzi rejestr ukaranych z tytu u odpowiedzialno ci dyscyplinarnej cz onków
izby.
Rada regionalna podejmuje uchwa w sprawie wpisu na list cz onków izby oraz
skre lenia lub zawieszenia w prawach cz onka.
Uchwa a rady regionalnej w sprawie wpisu na list cz onków powinna by podj ta w
terminie 2 miesi cy od dnia z enia wniosku o wpis.
Od uchwa y, o której mowa w ust. 2, s y odwo anie do Rady Krajowej w terminie
30 dni od daty dor czenia uchwa y.
Od uchwa y, o której mowa w ust. 2, oraz w wypadku niepodj cia uchwa y przez rad
regionaln izby w terminie 2 miesi cy od dnia z enia wniosku o wpis lub
niepodj cia uchwa y przez Rad Krajow w terminie 2 miesi cy od dnia dor czenia
odwo ania, zainteresowanemu s y skarga do s du administracyjnego.

Art. 16.
1. W sk ad prezydium rady regionalnej wchodz przewodnicz cy oraz wybrani przez
rad regionaln spo ród jej cz onków: zast pcy przewodnicz cego, sekretarz, skarbnik
i cz onkowie.
2. Prezydium rady regionalnej reprezentuje rad regionaln na zewn trz i dzia a w jej
imieniu w sprawach okre lonych regulaminem rady.
3.
wiadczenia woli w imieniu rady regionalnej sk adaj co najmniej dwaj cz onkowie
prezydium, w tym przewodnicz cy lub zast pca.

Art. 17.
W posiedzeniach okr gowej rady izby i prezydium mog bra udzia z g osem doradczym:
1) przewodnicz cy regionalnej komisji rewizyjnej i regionalnego s du
dyscyplinarnego oraz rzecznik odpowiedzialno ci zawodowej;
2) inne zaproszone osoby, a w szczególno ci przedstawiciele stowarzysze
zawodowych.

Art. 18.
Regionalna Komisja rewizyjna:
1) kontroluje dzia alno

statutow , finansow i gospodarcz izby;
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2) sk ada sprawozdania zjazdowi regionalnemu i Krajowej Komisji Rewizyjnej;
3) wyst puje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium radzie regionalnej.

Art. 19.
1. Regionalny s d dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne cz onków izby
wniesione przez rzecznika odpowiedzialno ci zawodowej lub rad regionaln .
2. Regionalny s d dyscyplinarny orzeka w sk adzie trzyosobowym.
3. Regionalny s d dyscyplinarny dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy
przeprowadzonych post powa w sprawach odpowiedzialno ci dyscyplinarnej
cz onków izby oraz sk ada zjazdowi regionalnemu i Krajowemu S dowi
Dyscyplinarnemu roczne i kadencyjne sprawozdania ze swojej dzia alno ci.

Art. 20.
Regionalny rzecznik odpowiedzialno ci dyscyplinarnej:
1) prowadzi post powania wyja niaj ce oraz sprawuje funkcje oskar yciela w sprawach
z zakresu odpowiedzialno ci dyscyplinarnej cz onków izby;
2) sk ada odwo ania od orzecze s du dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa
w pkt 1, do Krajowego S du Dyscyplinarnego, a od orzecze Krajowego S du
Dyscyplinarnego sk ada odwo ania do w ciwego s du apelacyjnego w zakresie
odpowiedzialno ci dyscyplinarnej;
3) sk ada zjazdowi regionalnemu i Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialno ci
Dyscyplinarnej roczne i kadencyjne sprawozdania ze swojej dzia alno ci.

Rozdzia 3
Izba Krajowa

Art. 21.
Najwy sz jednostk organizacyjn samorz du zawodowego kominiarzy jest Izba Krajowa.

Art. 22.
1. Organami Izby Krajowej s :
1) Zjazd Krajowy;
2) Rada Krajowa;
3) Krajowa Komisja Rewizyjna;
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4) Krajowy S d Dyscyplinarny;
5) Krajowy Rzecznik Odpowiedzialno ci Dyscyplinarnej.
2. Kadencja organów Krajowych Izb trwa 4 lata.

Art.23.
1. Zjazd Krajowy jest najwy szym organem Izby Krajowej.
2. Zjazd Krajowy stanowi delegaci wybrani przez zjazdy regionalne.
3. W Zje dzie Krajowym bior udzia z g osem doradczym nieb cy delegatami
cz onkowie ust puj cych organów Krajowej Izby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt
2-5.
4. Rada Krajowa okre la zasady ustalania liczby delegatów z izb regionalnych na Zjazd
Krajowy.
5. Rada Krajowa zwo uje Zjazd Krajowy, co najmniej raz w roku jako sprawozdawczy, a
co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy.
6. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwo uje Rada Krajowa z w asnej inicjatywy lub na
wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, co najmniej 1/3 rad regionalnych, co najmniej
1/5 wszystkich cz onków izb regionalnych albo ministra.
7. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy powinien by zwo any w terminie 2 miesi cy od dnia
wp ywu wniosku o zwo anie zjazdu.

Art. 24.
1. Przewodnicz cym Zjazdu Krajowego jest mistrz kominiarski wybrany w g osowaniu
tajnym.
2. Uchwa y Zjazdu Krajowego s podejmowane zwyk wi kszo ci g osów, w
obecno ci co najmniej po owy liczby delegatów na Zjazd Krajowy.
3. Wybory do organów Izby Krajowej odbywaj si w g osowaniu tajnym.
4. Zjazd Krajowy mo e uchwali tajno obrad na wniosek co najmniej 1/3 delegatów
Zjazdu.

Art. 25.
Zjazd Krajowy:
1) ustala zasady gospodarki finansowej Izby Krajowej oraz uchwala jej bud et;
2) ustala liczb cz onków organów Izby Krajowej oraz szczegó owe zasady
organizacji organów Izby i tryb ich dzia ania, przy czym po ow liczby cz onków
organów stanowi mistrzowie kominiarscy;
3) wybiera, spo ród mistrzów kominiarskich, Prezesa Rady Krajowej;
4) wybiera cz onków Rady Krajowej;
5) wybiera, spo ród mistrzów kominiarskich, przewodnicz cych Krajowej Komisji
Rewizyjnej i Krajowego S du Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialno ci Dyscyplinarnej;
6) wybiera cz onków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego S du
Dyscyplinarnego;
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7) uchwala statut i regulaminy okre laj ce organizacj organów izb i tryb ich
dzia ania;
8) uchwala regulamin wyborów do organów izb;
9) ustala wysoko i sposób uiszczania sk adek cz onkowskich i innych op at na
rzecz izb oraz zasady ich podzia u;
10) ustala zasady prowadzenia listy cz onków izb;
11) udziela absolutorium Radzie Krajowej;
12) uchwala zasady etyki zawodowej;
13) ustala program dzia ania samorz du zawodowego;
14) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z dzia alno ci Rady Krajowej, Krajowej
Komisji Rewizyjnej, Krajowego S du Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialno ci Dyscyplinarnej.

Art. 26.
1. W sk ad Rady Krajowej wchodz Prezes i cz onkowie wybrani przez Zjazd Krajowy.
2. Prezydium Rady Krajowej stanowi Prezes i wybrani przez Rad Krajow spo ród jej
cz onków: wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i cz onkowie.
3. Prezydium Rady Krajowej dzia a w imieniu Rady Krajowej w sprawach okre lonych
regulaminem Rady.
4.
wiadczenia woli w imieniu Rady Krajowej Rady sk adaj przynajmniej dwaj
cz onkowie prezydium, w tym Prezes lub wiceprezes.

Art. 27.
Rada Krajowa kieruje dzia alno ci
szczególno ci:

samorz du zawodowego mi dzy Zjazdami, a w

1)
2)
3)
4)
5)
6)

wykonuje uchwa y Zjazdu Krajowego;
koordynuje i nadzoruje dzia alno rad regionalnych;
reprezentuje cz onków izb;
wspiera podnoszenie kwalifikacji zawodowych cz onków izb;
opracowuje projekty regulaminów wyborów do organów izb;
dokonuje kontroli uchwa rad regionalnych w zakresie zgodno ci z prawem,
uchwa ami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy;
7) opiniuje projekty aktów normatywnych dotycz cych budownictwa;
8) sk ada sprawozdanie ze swojej dzia alno ci Zjazdowi Krajowemu;
9) reprezentuje samorz d zawodowy kominiarzy wobec organów w adzy publicznej oraz
organizacji spo ecznych, zawodowych, samorz dowych i innych;
10) prowadzi bie ce sprawy Izby Krajowej;
11) uchyla uchwa y rad regionalnych sprzeczne z prawem lub uchwa ami i regulaminami
wydanymi na podstawie ustawy;
12) zobowi zuje rad regionaln do podj cia uchwa y w okre lonej sprawie nale cej do
zakresu dzia ania tej rady, w terminie 30 dni od dnia dor czenia uchwa y Rady
Krajowej; niepodj cie przez okr gow rad izby w powy szym terminie stosownej
uchwa y upowa nia do jej podj cia Rad Krajow ;
13) przedstawia ministrowi coroczne informacje o dzia alno ci Izby Krajowej;
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14) ustala wzory piecz ci organów samorz du zawodowego.

Art. 28.
W posiedzeniach Rady Krajowej i jej prezydium maj prawo uczestniczy z g osem
doradczym przewodnicz cy: Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego S du
Dyscyplinarnego, rad regionalnych, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialno ci Dyscyplinarnej,
przedstawiciel ministra i inne zaproszone osoby.

Art. 29.
1. Krajowa Komisja Rewizyjna:
1)kontroluje statutow , finansow i gospodarcz dzia alno Izby Krajowej;
2) przedstawia sprawozdanie z dzia alno ci kontrolnej Zjazdowi Krajowemu;
3)sprawuje nadzór nad dzia alno ci regionalnych komisji rewizyjnych;
4) wyst puje z wnioskiem w sprawie udzielenie absolutorium Radzie Krajowej.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna uchyla uchwa y regionalnych komisji rewizyjnych
sprzeczne z prawem lub uchwa ami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

Art. 30.
1. Krajowy S d Dyscyplinarny:
1) rozpatruje odwo ania od orzecze regionalnych s dów dyscyplinarnych;
2) rozpatruje jako s d pierwszej instancji sprawy cz onków organów Izby Krajowej i
izb regionalnych z zakresu odpowiedzialno ci dyscyplinarnej;
3) dokonuje, co najmniej raz do roku, analizy post powa
z zakresu
odpowiedzialno ci dyscyplinarnej;
4) sk ada Zjazdowi Krajowemu coroczne sprawozdanie ze swojej dzia alno ci;
5) sprawuje nadzór nad dzia alno ci regionalnych s dów dyscyplinarnych;
6) uchyla uchwa y regionalnych s dów dyscyplinarnych sprzeczne z prawem lub
uchwa ami i regulaminami wydanymi na podstawie niniejszej ustawy.
2. Krajowy S d Dyscyplinarny orzeka w sk adzie trzyosobowym jako s d pierwszej
instancji i pi cioosobowym jako s d odwo awczy.

Art. 31.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialno ci Dyscyplinarnej:
1) prowadzi post powanie wyja niaj ce oraz sprawuje funkcje oskar yciela w sprawach
z zakresu odpowiedzialno ci dyscyplinarnej cz onków organów Izby Krajowej;
2) sk ada odwo ania od orzecze Krajowego S du Dyscyplinarnego w sprawach, o
których mowa w pkt 1, do w ciwego s du apelacyjnego w zakresie
odpowiedzialno ci dyscyplinarnej;
3) sprawuje nadzór nad dzia alno ci regionalnych rzeczników odpowiedzialno ci
zawodowej;
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4) sk ada Zjazdowi Krajowemu roczne i kadencyjne sprawozdanie ze swojej dzia alno ci.

Rozdzia 5
Cz onkostwo w izbach regionalnych
Art. 32.
1. Cz onek izby ma prawo:
1) korzysta z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
zapewnienia w ciwych warunków wykonywania zawodu kominiarza;
2) korzysta z ochrony i pomocy prawnej izby;
3) korzysta z dzia alno ci samopomocowej.
2. Cz onek samorz du zawodowego mo e zaskar
uchwa izby regionalnej do
ciwych organów Izby Krajowej, a uchwa
Izby Krajowej do s du
administracyjnego.
Art. 33.
Cz onek izby jest obowi zany:
1) przestrzega przy wykonywaniu czynno ci zawodowych obowi zuj cych przepisów
oraz zasad wiedzy technicznej;
2) przestrzega zasad etyki zawodowej;
3) stosowa si do uchwa organów izby;
4) podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w okre lonych przez
izb szkoleniach i kursach;
5) regularnie op aca sk adki cz onkowskie.

Art. 34.
1. Skre lenie z listy cz onków okr gowej izby nast puje w wypadku:
1) wniosku cz onka;
2) orzeczenia kary dyscyplinarnej o skre leniu z listy cz onków;
3) mierci cz onka.
2. Skre lenie z listy cz onków izb regionalnych mo e nast pi tak e w wypadku
nieuiszczania sk adek cz onkowskich przez okres 1 roku.
3. Cz onek izby skre lony z listy cz onków okr gowej izby z przyczyn, o których mowa w
ust. 1 pkt 1-2 oraz w ust. 2, podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na list , je eli
odby szkolenie uzupe niaj ce, z uwzgl dnieniem zagadnie których zaniedbanie by o
przyczyn wykre lenia z listy cz onków. Tryb i zakres przeszkolenia ustala Krajowa Rada
Izby.
4. Zawieszenie w prawach cz onka izby nast puje w przypadku:
1) orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach cz onka izby;
2) nieuiszczania sk adek cz onkowskich przez okres d szy ni 6 miesi cy;
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3) wniosku cz onka izby, który czasowo zaprzesta wykonywania zawodu kominiarza.

Art. 35.
1. Cz onkowi izby ukaranemu w trybie odpowiedzialno ci dyscyplinarnej, do czasu
zatarcia kary zawieszenia w prawach cz onka, nie przys uguje czynne i bierne prawo
wyborcze.
2. Cz onek izby, o którym mowa w ust. 1, nie mo e pe ni funkcji w organach izby, a
jego mandat w tych organach wygasa.
3. Zawieszenie w prawach cz onka izby powoduje zakaz wykonywania zawodu
kominiarza, na okres zawieszenia.

Art. 36.
Cz onek organów izby pe ni swoje funkcje spo ecznie, chyba e Zjazd Krajowy, w drodze
uchwa y, postanowi inaczej.

Rozdzia 5
Odpowiedzialno

dyscyplinarna

Art. 37.
1. Cz onek izby podlega odpowiedzialno ci dyscyplinarnej za niewykonywanie lub
nienale yte wykonywanie obowi zków, o których mowa w art. 33.
2. Od odpowiedzialno ci dyscyplinarnej wy czone s
czyny podlegaj ce
odpowiedzialno ci porz dkowej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Art. 38.
Post powanie dyscyplinarne obejmuje:
1) post powanie wyja niaj ce;
2) post powanie przed s dem dyscyplinarnym;
3) post powanie wykonawcze.
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Art. 39.
1. Post powanie dyscyplinarne wszczyna si na wniosek rady regionalnej, regionalnego
rzecznika odpowiedzialno ci zawodowej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialno ci
Zawodowej oraz w ciwych organów administracji rz dowej.
2. Oskar ycielem w post powaniu dyscyplinarnym przed regionalnym s dem
dyscyplinarnym jest regionalny rzecznik odpowiedzialno ci zawodowej, a przed
Krajowym S dem Dyscyplinarnym w sprawach cz onków organów Izby Krajowej Krajowy Rzecznik Odpowiedzialno ci Zawodowej.

Art.40.
1. Stronami w post powaniu dyscyplinarnym s :
1)oskar yciel;
2)obwiniony;
3)pokrzywdzony.
2. Na prawach strony w post powaniu dyscyplinarnym mo e uczestniczy organ
administracji rz dowej, na wniosek którego zosta o wszcz te post powanie
dyscyplinarne.

Art. 41.
1. Cz onek izby, którego dotyczy post powanie, mo e ustanowi obro ców spo ród
cz onków samorz du zawodowego, adwokatów lub radców prawnych w ka dym
stadium post powania.
2. Obro
nie mo e by cz onek s du dyscyplinarnego i rzecznik odpowiedzialno ci
zawodowej.
3. W przypadku gdy cz onek izby nie ma obro cy z wyboru, s d dyscyplinarny
wyznaczy mu obro
z urz du, je eli:
1) zachodzi uzasadniona w tpliwo co do poczytalno ci osoby, której dotyczy
post powanie;
2) post powanie toczy si po mierci osoby, której dotyczy post powanie.
4. d dyscyplinarny na wniosek obwinionego mo e wyznaczy obro
tak e w innych
uzasadnionych wypadkach.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si równie w toku post powania wyja niaj cego.
6. Obro ca jest obowi zany zachowa w tajemnicy wszystko, o czym si dowie w
zwi zku z wykonywaniem czynno ci obro cy.

Art. 42.
W razie mierci obwinionego przed uko czeniem post powania dyscyplinarnego toczy
si ono nadal, je eli tego za da ma onek obwinionego, jego krewny w linii prostej, brat
lub siostra, w terminie 2 miesi cy od dnia zgonu obwinionego.
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Art. 43.
1. Post powanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy si niezale nie od post powania
karnego lub post powania dyscyplinarnego wszcz tego w jednostce
organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewiduj takie post powanie.
Post powanie dyscyplinarne mo e by jednak zawieszone do czasu uko czenia
post powania karnego.
2. Post powania dyscyplinarnego nie wszczyna si , a wszcz te umarza, je eli zasz a
okoliczno , która wed ug Kodeksu post powania karnego wy cza ciganie.

Art. 44.
1. Nie mo na wszcz

post powania dyscyplinarnego:

1) po up ywie 3 miesi cy od dnia powzi cia przez regionalnego rzecznika
odpowiedzialno ci
zawodowej
lub
Krajowego
Rzecznika
Odpowiedzialno ci Zawodowej wiadomo ci o pope nieniu przewinienia;
2) je eli od chwili pope nienia przewinienia up yn y 3 lata.
2. W przypadku gdy czyn zawiera znamiona przest pstwa, przedawnienie dyscyplinarne
nast puje z up ywem karalno ci przest pstwa.
3. Bieg przedawnienia dyscyplinarnego przerywa ka da czynno
regionalnego
rzecznika odpowiedzialno ci zawodowej lub Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialno ci Zawodowej.

Art. 45.
Cz onkowie s dów dyscyplinarnych s niezawi li w zakresie orzekania w sprawach
dyscyplinarnych, podlegaj tylko przepisom prawa i orzekaj na podstawie swojego
przekonania opartego na swobodnej ocenie ca okszta tu dowodów zebranych w toku
post powania, uwzgl dniaj c okoliczno ci przemawiaj ce zarówno na korzy , jak i
niekorzy obwinionego cz onka samorz du zawodowego.

Art. 46.
1. Regionalny s d dyscyplinarny w sprawach dyscyplinarnych mo e orzeka kary:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia, na okres do 2 lat, w prawach cz onka izby;
4) skre lenia z listy cz onków izby.
2. Cz onek izby skre lony z listy cz onków izby regionalnej z powodu orzeczenia kary, o
której mowa w ust. 1 pkt 4, nie mo e ubiega si o ponowny wpis na list przez
okres pi ciu lat od uprawomocnienia si orzeczenia kary skre lenia z listy
cz onków izby.
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3. Regionalny s d dyscyplinarny mo e wzywa i przes uchiwa wiadków oraz bieg ych
z zachowaniem przepisów post powania karnego.
4. Od orzeczenia regionalnego s du dyscyplinarnego stronom post powania, przys uguje
prawo wniesienia odwo ania do Krajowego S du Dyscyplinarnego, w terminie 14
dni od dnia dor czenia orzeczenia na pi mie wraz z uzasadnieniem.
5. Od orzeczenia Krajowego S du Dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialno ci
dyscyplinarnej przys uguje stronom post powania prawo wniesienia odwo ania do
ciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania obwinionego s du apelacyjnego
- s du pracy i ubezpiecze spo ecznych, w terminie 14 dni od dnia dor czenia na
pi mie rozstrzygni cia wraz z uzasadnieniem.
6. Do rozpoznania odwo ania stosuje si przepisy Kodeksu post powania cywilnego o
apelacji. Od orzecze s du apelacyjnego kasacja nie przys uguje.

Art. 47.
1.

ciwy s d dyscyplinarny przekazuje niezw ocznie regionalnej radzie odpis
prawomocnego orzeczenia o na eniu kary z tytu u odpowiedzialno ci dyscyplinarnej
w celu dokonania wpisu o ukaraniu w rejestrze, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9.
2. Zatarcie wpisu o ukaraniu z tytu u odpowiedzialno ci dyscyplinarnej nast puje z
urz du po up ywie:
1) 3 lat od uprawomocnienia si orzeczenia kary upomnienia lub nagany;
2) 5 lat od up ywu okresu zawieszenia w prawach cz onka izby;
3) 10 lat od uprawomocnienia si orzeczenia kary skre lenia z listy cz onków izby
3. Je eli w okresach, o których mowa w ust. 2a, cz onek izby zosta ukarany inn kar
dyscyplinarn , zatarcie wpisu o ukaraniu nast puje cznie z zatarciem pó niejszego
wpisu.

Art. 48.
Minister, po zasi gni ciu opinii Izby Krajowej, okre li, w drodze rozporz dzenia,
szczegó owe zasady i tryb post powania dyscyplinarnego, z uwzgl dnieniem zagadnie
dotycz cych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

stron i obro ców;
post powania wyja niaj cego;
post powania odwo awczego;
wykonania orzecze ;
wznowienia post powania;
kosztów post powania.
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Rozdzia 6
Polubowne rozstrzyganie sporów

Art. 49.
1. Regionalne s dy dyscyplinarne, na wniosek cz onka izby i za pisemn zgod
wszystkich stron, mog rozpatrywa , jako s dy polubowne, spory mi dzy cz onkami
izb oraz mi dzy cz onkami izb a innymi podmiotami, je eli spory te dotycz
wykonywania zawodu kominiarza.
2. W przypadku sporów, o których mowa w ust. 1, stosuje si odpowiednio przepisy
Kodeksu post powania cywilnego o s dach polubownych.

Rozdzia 7
Mienie i gospodarka finansowa izby

Art. 50.
1. Dzia alno samorz du zawodowego jest finansowana z jego maj tku.
2. Maj tek samorz du zawodowego stanowi rodki finansowe oraz nieruchomo ci i
mienie ruchome.
3. Maj tek samorz du zawodowego powstaje:
1) ze sk adek cz onkowskich;
2) z zapisów, darowizn i dotacji;
3) z wp ywów z dzia alno ci gospodarczej;
4) z innych wp ywów.
4. Maj tkiem izby zarz dza w ciwa rada izby.
5. Izby prowadz gospodark finansow zgodnie z odr bnymi przepisami.

Rozdzia 8
Zmiany w przepisach obowi zuj cych

Art. 51.

W ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemio le wprowadza si nast puj zmiany:
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1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szczegó owe zasady etyki zawodowej rzetelnego wykonywania rzemios a
cechowego, z wyj tkiem rzemios a kominiarskiego, okre la samorz d gospodarczy
rzemios a.”;
2) w art. 6:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasady odpowiedzialno ci dyscyplinarnej i tryb post powania dyscyplinarnego
okre laj statuty organizacji samorz du gospodarczego rzemios a, z zastrze eniem ust.
3.”;
b) dodaje si ust. 3 w brzmieniu:
„3. W stosunku do rzemios a kominiarskiego przepis ust. 2 stosuje si w zakresie
nieuregulowanym w przepisach o samorz dzie zawodowym kominiarzy.”

Art. 52.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w art. 62 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Kontrol przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny
przeprowadza :
1) osoby posiadaj ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno ci;
2) osoby posiadaj ce kwalifikacje mistrza w rzemio le kominiarskim i wpisanym na list
cz onków samorz du zawodowego, zgodnie z przepisami o samorz dzie zawodowym
kominiarzy.

Rozdzia 9
Przepisy przej ciowe i ko cowe

Art. 53.
1. Minister, po zasi gni ciu opinii ogólnopolskich stowarzysze
zawodowych
ciwych w sprawach wykonywania zawodu kominiarza, w terminie 6 miesi cy od
dnia og oszenia ustawy, powo a Komitet Organizacyjny Izby Kominiarzy, zwany dalej
"Komitetem".
2. Zadaniem Komitetu, o których mowa w ust. 1, jest:
1) opracowanie projektów regulaminów pierwszych zjazdów izb regionalnych i
Zjazdu Krajowego oraz regulaminów wyborów delegatów na te zjazdy;
2) opracowanie projektów regulaminów pierwszych zjazdów izb regionalnych i
Zjazdu Krajowego oraz regulaminów wyborów delegatów na te zjazdy;
3) opracowanie projektów regulaminów pierwszych zjazdów izb regionalnych i
Zjazdu Krajowego oraz regulaminów wyborów delegatów na te zjazdy;
4) zwo anie, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszych zjazdów izb regionalnych oraz
Zjazdu Krajowego do dnia ………… r.
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3. Komitet posiada uprawnienia Rady Krajowej i rad regionalnych ich wyboru.
4. Komitet, w terminie do ……..r., ustanowi spo ród swoich cz onków pe nomocników
regionalnych, ustalaj c dla nich regiony i siedziby.
5. Osoby posiadaj ce dyplom mistrza kominiarskiego albo wiadectwo czeladnicze
kominiarza, sk adaj do w ciwych pe nomocników regionalnych:
1) wniosek o wpisanie na list cz onków izby regionalnej
2) dokumenty po wiadczaj ce kwalifikacje zawodowe.
6. Pe nomocnik regionalny, po sprawdzeniu prawid owo ci z onych dokumentów,
bezzw ocznie wpisuje osoby, o których mowa w ust. 5, na list cz onków izby
regionalnej.
7. W przypadku odmowy wpisu na list , o której mowa w ust. 6, pe nomocnik regionalny
przekazuje wniosek do ministra celu przeprowadzenia post powania w sprawie wpisu
i wydania decyzji.
8. Przy sk adaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, pe nomocnicy regionalni
pobieraj op at w wysoko ci … z na poczet sk adki cz onkowskiej izby. Wp ywy z
op aty przeznacza si na pokrycie kosztów dzia ania Komitetu, w szczególno ci na
organizacj i przeprowadzenie pierwszych zjazdów regionalnych izb oraz Zjazdu
Krajowego.
9. W pierwszych zjazdach mog bra udzia delegaci wybrani przez osoby wpisane na
listy cz onków izb regionalnych w trybie ust. 6 i 7.

Art. 54.
Do dnia zwo ania pierwszych zjazdów regionalnych izb i Zjazdu Krajowego przez okres 3
miesi cy od tego dnia prawo wykonywania zawodu kominiarza przys uguje na zasadach
dotychczasowych.

Art. 55.
Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 12 miesi cy od dnia og oszenia, z wyj tkiem art. 53,
który wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.
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