
Szanowni goście, szanowne Koleżanki i Koledzy 

Spotykamy się po raz czwarty z okazji Święta Budowlanych, które dla podkreślenia współudziału środowiska 
architektów określiliśmy w tym roku, jako Architektoniczno-Budowlany Wieczór w Operze. W utrwalonej 
tradycji święto jakiegoś środowiska zawodowego to z jednej strony okazja do podkreślenia znaczenia 
świętującej grupy zawodowej dla społeczeństwa i państwa, z drugiej zaś strony to społeczne przyzwolenie do 
rozrywki oraz do podkreślenia trudnej strony uprawianego zawodu i do eksponowania sukcesów. 

 Zawód budowniczego to jeden z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych zawodów. Świadczy o 
tym ilość wypadków przy pracy, w których ponad 30% wypadków śmiertelnych w czasie pracy stanowią 
wypadki na budowach. Jest to wskaźnik znacznie przekraczający ilość wypadków w środkach komunikacji 
publicznej i w miejscach produkcji przemysłowej. Ale równocześnie jest to zawód, który może dostarczyć 
satysfakcji z tworzenia czegoś nowego i trwałego. 

 Użyłem nieprzypadkowo pojęcia „budowniczy”, ponieważ jest to pojęcie obejmujące architektów i 
inżynierów podzielonych obecnie na wiele różnych specjalności.  Do XIX stulecia funkcjonowało pojęcie 
„budowniczy”, jako zawód obejmujący prace projektowania nadzoru i realizacji. Powinniśmy też podkreślić 
wspólnotę celów mimo, że przedstawiciele różnych specjalności mają obecnie ściśle wyznaczone pola 
aktywności i odpowiedzialności, które z jednej strony sprzyjają podnoszeniu jakości i sprawności świadczonych 
usług, z drugiej zaś strony pojawiają się spory wynikające z wyznaczenia granic działalności zawodowej. 
Szczególnej ostrości nabrała ta rywalizacja po opublikowaniu stanowiska Krajowej Izby Architektów w tej 
sprawie i podobnie ostrych w odpowiedzi stanowisk Krajowej Rady Inżynierów Budownictwa oraz 
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uważam, że tego typu spory i w dodatku w 
zademonstrowanej formie nie powinny mieć miejsca, ponieważ przekierowują uwagę naszych samorządów na 
problemy o znaczeniu drugorzędnym dla naszych środowisk zawodowych. 

 Z przykrością należy zauważyć, że nie udało się nam się obronić naszych samorządów przed 
wprowadzonymi do ustawy o samorządach zawodowych zmianom zapisów ustawy deregulacyjnej nazwanej 
przewrotnie przez polityków, jako ustawa o ułatwieniu dostępu do zawodu. Również niektóre zapisy 
rozporządzenia o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie niweczą wiele wypracowanych i 
sprawdzonych w praktyce zasad i reguł funkcjonowania samorządów zawodowych architektów  
i inżynierów budownictwa.  

 Cieszę się, że pomimo występujących czasem różnic w ocenie szczegółowych zapisów ustaw i 
rozporządzeń architekci i inżynierowie małopolski podejmują współpracę obejmującą wspólne szkolenie i 
wspólne wyznaczenie granic działalności zawodowej. Wierzę, że uda nam się rozwiązać te problemy w 
Małopolsce w sposób przykładowy. 

 Krótkie wystąpienie powinienem zakończyć życzeniami skierowanymi do wszystkich budowniczych, 
czyli używając współczesnego języka do uczestników procesu inwestycyjnego. Efektem działalności architektów  
i inżynierów są dzieła indywidualne, o oczekiwanej wysokiej jakości estetyki i trwałości. To stawia szczególne 
wymagania architektom, jako twórcom koncepcji i inżynierom, jako partnerom rozwiązującym techniczne 
zagadnienia tych dzieł. 

 Życzę, aby wspólna praca w fazie projektu, w czasie budowy oraz w czasie użytkowania była dla 
wszystkich uczestników tego procesu źródłem satysfakcji i źródłem satysfakcjonujących dochodów. Satysfakcję 
finansową wymieniłem nieprzypadkowo w drugiej kolejności. Na dzisiaj życzę wiele miłych wrażeń ze spektaklu  
i z późniejszego spotkania towarzyskiego. 
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