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1. Sprawozdanie Rady MPOIA RP

1.1. Informacje ogólne

a) Liczba czynnych członków – stan na dzień 25.01.2017 r. – 1721

b) Liczba czynnych członków na dzień 31.12.2016 r. – 1721

c) Posiedzenia Rady – 23

d) Posiedzenia Prezydium – 10

e) Rada podjęła 219 uchwał, w tym:
• Uchwały ws wpisu – 95
• Uchwały ws zawieszenia w prawach członków – 28
• Uchwały ws skreślenia z listy członków – 17
• Uchwały ws przywrócenia w prawach członków – 9
• Uchwały ws umorzenia składek – 3
• Uchwały ws zmiany danych na liście członków – 0
• Uchwały ws przeniesienia wpisu – 3
• Uchwały ws ponownego wpisu – 3
• Uchwały inne – 61

1.2. Struktura i kompetencje

a) RADA – w trzecim roku kadencji Rada działała w dotychczasowym składzie:
Prezydium:

• arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady MPOIA RP;  
Sprawy zewnętrzne i wewnętrzne. Koordynacja działań,

• arch. Bożena Nieroda – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP 
Przewodnicząca Zespołu ds. Legislacji,

• arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP 
Koordynator Zespołu ds. Kształcenia,

• arch. Grzegorz Lechowicz – Sekretarz Rady MPOIA RP,

• arch. Wojciech Dobrzański – Skarbnik Rady MPOIA RP 
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców.

Pozostali członkowie Rady MPOIA RP:

• arch. Stanisław Deńko 
Relacje zewnętrzne MPOIA RP.

• arch. Maria Janik 
Koordynator Dni Edukacji Architektonicznych i Wieczoru w Operze,

• arch. Łukasz Krawontka 
Warsztat Architekta, redakcja www.MPOIA.pl,

• arch. Maciej Nitka 
Szef Biura Portalu Warsztat Architekta, redakcja www.MPOIA.pl,

• arch. Anna Serafin 
Pełnomocnik Rady ds. koordynacji działań, Przewodnicząca Komisji ds. Pomocy w Regulowaniu 
Płatności Składek Członkowskich.

b) BIURO – zgodnie z nałożonymi przez Ustawę obowiązkami, Biuro Małopolskiej Okręgowej Rady IARP 
w trakcie ub. roku zapewniało obsługę Rady MPOIA RP, obsługę Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okrę-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej, Zjazdów a także Zespołów Problemowych: Zespołu Rzeczoznawców, Zespołu Legislacyjne-
go, Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu, Zespołu ds. Mediów, Zespołu ds. Kształcenia, Komisji 
ds. Pomocy w Regulowaniu Płatności Składek Członkowskich – powołanych przy Radzie MPOIA RP 
oraz Zespołu Prawnego MPOIA RP.

http://www.mpoia.pl/
http://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/samopomoc/966-komisja-ds-samopomocy
http://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/samopomoc/966-komisja-ds-samopomocy
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Pracownicy biura MPOIA RP
• Katarzyna Wałowy
• Elżbieta Fijał
• Dawid Jarecki od 15.02.2016 do 28.02.2017
• Jerzy Najder od 1.03.2017

c) POMOC PRAWNA – w ciągu roku utrzymano rozbudowaną obsługę prawną w tym dyżury prawne dla 
członków. 

d) ZESPOŁY ROBOCZE
Zgodnie ze strategią działania, przy Radzie MPOIA RP funkcjonuje kilka zespołów problemowych, ma-
jących na celu służyć tak Radzie, jak i wszystkim członkom MPOIA RP pomocą w codziennej pracy 
i porządkowaniu działań na polach aktywności. Zakres bieżących prac, zgodnie z regulaminami, ustala 
Rada MPOIA RP.

• Zespół ds. Legislacji – Kontynuacja działań oraz nowe inicjatywy. 
W Zespole ds. Legislacji MPOIA RP pracują: Bożena Nieroda (Przewodnicząca), Anna Serafin, Woj-
ciech Dobrzański, Grzegorz Lechowicz, Grzegorz Jachym, Maciej Nitka, Witold Zieliński, Robert 
Techmański, Mateusz Budziakowski (współpraca M.B. z Zespołem czasowo zawieszona – na wnio-
sek architekta), Olaf Jasnorzewski, Piotr Loch, Jacek Studencki, Stanisław Pałka, Joanna Baranek-
-Stach, Maciej Kubicki, Barbara Kaźmirowicz, Tomasz Basista.

• Zespół Rzeczoznawców.
Osoby aktywnie biorące udział w opracowywaniu opinii oraz w spotkaniach zespołu – to Koleżan-
ki i Koledzy: Wojciech Dobrzański (pełniący funkcję koordynatora z ramienia Rady), Marta Bruzda 
(sekretarz), Piotr Chuchacz, Izabela Przybyłkiewicz, Katarzyna Rapacz-Konias, Marek Tarko, Andrzej 
Walkowski, Zbigniew Wikłacz, Jarosław Wilk, Witold Zieliński. W końcu roku do składu zespołu do-
łączył kolega Jacek Węcławowicz.

• Zespół ds. Warunków Wykonywania Zawodu. 
Skład: Piotr Chuchacz (Koordynator), Olaf Jasnorzewski (Sekretarz), 
Grzegorz Lechowicz, Maciej Nitka, Łukasz Krawontka, Rafał Kuliński, Krzysztof Gondek.

• Zespół ds. Kształcenia. 
Skład: Witold Zieliński (Koordynator), Marek Tarko, Maria Janik,

• Zespół ds. Ubezpieczeń. 
Skład: Marek Tarko (Koordynator), Anna Serafin, Grzegorz Lechowicz.

• Zespół ds. Mediów. 
Koordynator: Katarzyna Bąk-Chuchacz. Członkowie: Marek Tarko, Witold Zieliński, Maciej Nitka, 

• Komisja ds. pomocy w regulowaniu płatności związanych z obowiązkowym członkostwem w Izbie 
Architektów RP. 
Skład: Anna Serafin (Przewodnicząca), Maria Janik (Sekretarz), Piotr Rudol, Zenon Remi. 

e) REDAKCJA PORTALU INTERNETOWEGO WARSZTAT ARCHITEKTA I STRONY INTERNETOWEJ I FB
Skład: Maciej Nitka, Łukasz Krawontka, Anna Tempińska, Ewa Zielińska

1.3. Realizacja uchwał XII Sprawozdawczego Zjazdu MPOIA RP oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej

a) uchwały kierunkowe i merytoryczne Dwunastego Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Izby Archi-
tektów RP

• (U9) o przekazaniu nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości 130497,33zł na działalność 
statutową – zrealizowana przez Radę

• (U10) o utworzeniu funduszu celowego pod nazwą „LOKAL IZBY”, który przeznaczony będzie na fi-
nansowanie zakupu i/lub remontu nieruchomości na siedzibę MPOIA RP

 – fundusz utworzony w postaci zapisu księgowego na koncie z przeznaczeniem celowym kwoty 
400 000 zł.
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• (U11) zobowiązanie delegatów na Zjazd Krajowy do wnioskowania o obniżenie składek 
członkowskich 

 – propozycje sukcesywnie składane podczas kolejnych Zjazdów Krajowych, nie zostały przyjęte 
przez Zjazd Krajowy

• (U12) zobowiązanie delegatów na Zjazd Krajowy do wnioskowania o ograniczenie wysokości odpi-
sów z okręgów na KRIA RP

 – propozycja wspólnie ze Śląską OIA została przedłożona podczas obrad Zjazdu – nie została przy-
jęta przez Zjazd Krajowy

• (U13) zobowiązanie delegatów na Zjazd Krajowy do wnioskowania o zmianę regulaminu poprzez 
wprowadzenie trybu tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla okręgowej i Krajowej 
Rady

 – propozycja nie została przyjęta pod głosowanie przez Zjazd Krajowy

• (U14) zobowiązanie Rady MPOIA RP do zorganizowania szkolenia na temat konsekwencji związa-
nych z brakiem przestrzegania przepisów Prawa budowlanego, innych przepisów oraz Zasad wyko-
nywania zawodu architekta na podstawie działań OROZ i OSD.

 – uchwała zrealizowana, szkolenie przeprowadzono 

• (U15) zobowiązanie Rady i delegatów na Zjazd Krajowy do podjęcia działań w sprawie rozpozna-
nia możliwości powołania samopomocowego funduszu ubezpieczeń wzajemnych dla zapewnienia 
świadczeń stałych dla członków IARP
Podczas VIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniach 2–3 grudnia 
2016 r. we Wrocławiu: podjęto Uchwałę nr 2 VIII PBKZ IARP (z dnia 2 grudnia 2016) w sprawie zo-
bowiązania Krajowej Izby Architektów RP do przekazania kwoty 160000 zł w celu zasilenia Koleżeń-
skich Funduszy Zapomogowo-Pożyczkowych w Izbach Okręgowych. 
Zgodnie z dyspozycją KRIA warunkiem wykonania uchwały nr 2 przez Krajową Radę IARP jest utworze-
nie przez izbę okręgową Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego oraz otworzenie konta 
lub subkonta do konta podstawowego zgodnie z zapisem regulaminu korzystania przez członków IA 
z działalności samopomocowej paragraf 2 pkt.2. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o spełnieniu wa-
runków przez izbę okręgową kwota 10.000 zł zostanie przelana na wskazany nr konta bankowego.
W materiałach zjazdowych znajduje się projekt regulaminu Funduszu, z wnioskiem o jego przyjęcie 
przez Okręgowy Zjazd MPOIA RP.

b) uchwały zjazdu wcześniejszego będące w trakcie realizacji podczas Zjazdu XII
• w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia w ramach ustawy PZP odrębnej procedury 

dla celów organizacji konkursów architektonicznych.
Zgodnie z kompetencjami jakie przyjęła KRIA – wnioski do instytucji o charakterze ogólnopolskim 
stanowią kompetencję KRIA. Wniosek został zgłoszony do KRIA. W obecnej fazie nie zachodzą zmia-
ny prawa w tym zakresie.

• w sprawie przygotowania propozycji stosowania innych niż tylko cenowe kryteria oceny ofert 
na prace projektowe. 
Wniosek stał się bezprzedmiotowy w świetle nowelizacji ustawy PZP. Problem ten był zgłaszany 
do KRIA oraz był podnoszony podczas konferencji dotyczącej nowelizacji PZP. 

c) zalecenia OKR 
• zwiększenie zintensyfikowania szkoleń oraz pełnego monitoringu w zakresie oczekiwań członków 

Izby, a w przypadku progresu proporcjonalne zwiększenie środków w budżecie na szkolenia, ponie-
waż uaktualnienie i uzupełnienie posiadanej wiedzy zawiera się w obowiązkach zawodu architekta
Rada na bieżąco analizuje zainteresowanie poszczególnymi szkoleniami. Te o zwiększonym zain-
teresowaniu są powtarzane. Rozpoczęto również organizowanie szkoleń poza Krakowem. Dotyczy 
to szkoleń, które cieszyły się popularnością. Rozpoczęto stosowanie systemu internetowych trans-
misji szkoleń on-line. 
Rozszerzamy także problematykę m.in. o część kosztorysową a współpraca z inżynierami pozwoli 
z MOIIB w niedługim czasie na zrealizowane przez Radę programu szkolenia wykonawczego.
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• monitorowanie wszystkich szkoleń i wypracowanie wniosków pod kątem zgodności z potrzebami 
zawodowymi, jakości materiałów szkoleniowych, oczekiwań co do tematów następnych 
Mmonitoring szkoleń jest prowadzony,

• wprowadzenie obligatoryjnej zasady tworzenia cykli zakończonych edycją broszurową 
Cykl szkoleń z broszurami został zapoczątkowany. Realizowany jest w miarę możliwości organizacyj-
nych i finansowych,

• w miarę możliwości ograniczenia dyskomfortu (ograniczenie widoczności) 
Zadanie jest realizowane na bieżąco.

• zorganizowanie drugiego poziomu szkoleń oraz zajęć typu warsztatowego 
Podjęto działania w sprawie przygotowania szkoleń typu warsztatowego (programy typu CAD, 
pożarowe).

• certyfikacja szkoleń
W fazie analiz

• utrzymanie szkoleń „awaryjnych” po istotnej zmianie prawa
Zalecenie realizowane

• uruchomienie Zespołu ds. Mediów; promocji zawodu; budowania prestiżu. 
W ramach podejmowanych działań Zespół stara się wypracować metody prezentacji działań archi-
tektów z Małopolski, a także budować markę zawodu architekta. Uświadomione i celowe funkcjo-
nowanie w obrębie mediów wymaga usystematyzowanych aktywności. W tym celu został powoła-
ny Zespół ds. Mediów.
Działania Zespołu ds. Mediów: 

 – relacja z Gali Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej w Dzienniku Polskim
 – relacja na łamach Zawód:Architekt obejmująca: informacje o plebiscycie i wynikach Salonu Ar-
chitekta, informację o Gali w Operze oraz o Konferencji w Krynicy-Zdroju

 – rozpoczęcie współpracy z „Polska Press”. Jej efektem jest inauguracja dodatku „z dziennika ar-
chitekta” w Dzienniku Polskim oraz na portalach internetowych Polska Press: Dziennik Polski, 
Gazeta Krakowska, Strefa Biznesu Gazety Krakowskiej.

• analiza umów ryczałtowych pod kątem korelacji pomiędzy zakresem merytorycznym usług 
a wynagrodzeniem.
Analizy takie Rada MPOIA RP prowadzi na bieżąco

• usprawnienie wydawnictwa „pokonferencyjnego”. 
Wydawnictwo pokonferencyjne w latach 2012, 2013 i 2015, było realizowane własnymi siłami 
członków Rady. Przygotowanie materiałów, uzyskanie autoryzacji, redakcja to duży wysiłek czaso-
wy. Zwykle wydawnictwo pokonferencyjne było realizowane w okresie od 6 do 9 miesięcy po kon-
ferencji, co było czasem zbyt długim. By spełnić w tym wypadku słuszne uwagi i zalecenia OKR, 
Rada podjęła decyzję, o zleceniu przygotowania wydawnictwa pokonferencyjnego Panu Jerzemu 
Najderowi. To była dobra decyzja, gdyż prace nad biuletynem dobiegają końca, a przekazanie mate-
riału do druku przewidujemy na połowę lutego bieżącego roku. Czas przygotowania wydawnictwa 
został skrócony do 3,5 miesiąca. Mamy świadomość, że to i tak znaczący okres, dlatego opracowu-
jemy system dalszego skrócenia czasu pomiędzy konferencją a publikacją. 

• konsultacje z dużymi firmami projektowymi w celu pełniejszego określenia problematyki relacji 
urzędy-projektant. 
Zgodnie z Ustawą oraz statutem Izba zrzesza poszczególne osoby wykonujące samodzielne tech-
niczne funkcje w budownictwie, niemniej jednak planowane jest w tym roku spotkanie Rady 
MPOIA RP z przedstawicielami większych firm w ramach konsultacji środowiskowych. 
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• należy dokonać rzeczowej analizy merytorycznej wartości prac wykonanych w ramach poszczegól-
nych zespołów powołanych przez Radę MPOIA RP pod kątem ich efektywności i przydatności dla 
członków izby.
Analizę zgodnie z kompetencjami Rada MPOIA RP prowadzi na bieżąco. Poszczególne etapy pracy 
są analizowane i odbierane przez Radę. 

d) OKR odnotowała pozytywnie w trakcie kontroli półrocznej działania skierowane bezpośrednio dla 
członków:
• udostępnienie Polskich Norm oraz LEX-a
• sukcesywny rozdział kasków i kamizelek
• porady prawne oraz interpretacje Zespołu Rzeczoznawców

1.4. Realizacja zadań ustawowych, statutowych i programu MPOIA RP

a) Zobowiązania ustawowe reprezentacji i kontroli nad należytym wykonywaniem zawodu
• Współpraca z organami administracji architektoniczno-budowlanej w Małopolsce oraz Wydziałem 

Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie problematyki związanej z za-
twierdzaniem projektów budowlanych i uzyskiwaniem pozwoleń na budowę.
Kilkakrotnie odbyły się narady organizowane wspólnie z Wydziałem Infrastruktury Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. W naradach uczestniczyli przedstawiciele organów administracji architek-
toniczno-budowlanej (AA-B) z powiatów i miast na prawach powiatu województwa małopolskiego.
Przedmiotem spotkań były problemy związane ze stosowaniem rozbieżnych wykładni zapisów pra-
wa oraz próby znalezienia konsensusu w praktycznym stosowaniu zmian w prawie.
Wydział Infrastruktury MUW przyjął wykładnię Rady MPOIA RP w sprawie instalacji wewnętrznych 
na zewnątrz budynku. Podjęto także z urzędami polemikę w zakresie rozdziału odpowiedzialności 
np. w kontekście odpowiedzialności za zgodność projektu z wydaną decyzją WZ.

• Penalizacja „podpisywaczy”, czyli członków MPOIA RP autoryzujących masowo projekty bez nale-
żytej kontroli procesu ich powstawania i zawartości merytorycznej. Kwerenda jest kontynuowana. 
Kilka spraw zostało już rozpoznanych i skierowanych przez Rzecznika do OSD. Szczegóły w sprawoz-
daniu organów. 

• Zamówienia publiczne – Zespół ds. Warunków Wykonywania Zawodu wraz z Radą MPOIA RP przy-
gotował interwencje w rażących przypadkach konkursów i zapytań ofertowych. Wypracowano sys-
tem monitoringu, opracowano wzory umów i kryteria oceny konkursów. W kilku tematach udało 
się współdziałanie z SARP i wzajemne wspieranie interwencji.
Doświadczenia na tym polu pragniemy przekuć na system certyfikowania konkursów, propagowa-
nie dobrych wzorów w instytucjach organizujących zamówienia publiczne. Planujemy wprowadze-
nie także systemu dyscyplinowania sędziów konkursowych i szkoleń dla nich. 
Szczegóły w sprawozdaniu ZWWZ

• Współpraca z uczelniami – unormowana została rola egzaminatora zewnętrznego w relacji do uczel-
ni. Próbujemy podejmować dyskusję na temat dostosowania nauczania do wymagań rynku a także 
ogólne podniesienie poziomu edukacji. Wpływ izb okręgowych jest w tym zakresie mocno ograni-
czony i sprowadzony w praktyce do dobrowolnej współpracy władz wydziałów architektury z Izbą. 

• Wpływ izby na jakość planów miejscowych i marginalizację roli architekta w procesie regulacji do-
tyczących procesu inwestycyjnego. Pomimo ograniczeń prawnych próbujemy przedkładać propozy-
cje legislacyjne decydentom. Kluczowym elementem działań była wypracowana relacja z Minister-
stwem Infrastruktury i Budownictwa, na bazie spotkania na Konferencji w Krynicy-Zdroju. Udział 
przedstawicieli MIiB na konferencji zaowocował późniejszymi rozmowami i spotkaniami. Niezbęd-
na jest tutaj konsolidacja sił w całej Izbie, o co jest najtrudniej. 
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b) Wsparcie zawodowe dla członków
• Dostęp do norm.

Zapewniono dostęp do norm dla członków MPOIA RP i dostęp do portalu prawnego LEX – człon-
kom organów statutowych i zespołów roboczych. 

• Interpretacje prawne i zawodowe.
Rozbudowujemy system wspierania prawnego i zawodowego w formie porad prawnych, szkoleń, 
komunikatów i stanowisk Zespołu Rzeczoznawców.

• Standardy, honoraria, umowy, ubezpieczenia.
Aktywnie uczestniczymy w dyskusji ogólnoizbowej na temat kluczowych filarów funkcjonowania 
zawodowego architektów. 

c) Otoczenie prawne. Pełna informacja w sprawozdaniu Zespołu ds. legislacji.
• Inicjatywy legislacyjne.
• Wnioski do urzędów o ujawnienie wykładni i sugestie uproszczenia procedur.
• Konsultowanie zmian prawa.

W 2016 roku w ramach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP przeprowadziliśmy konsulta-
cje projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. 
30 września 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło społeczne konsultacje 
projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
Informacje w tej sprawie zamieściliśmy na naszej stronie internetowej 4 października br., prosząc 
członków MPOIA RP o podjęcie trudu przeanalizowania zapisów Kodeksu i przesłanie uwag do biu-
ra MPOIA RP.
Konsultacje tego ważnego dla nas dokumentu, w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP, 
przebiegały w trzech etapach. 
7.09.2016 r. Kraków. W siedzibie MPOIA RP odbyło się spotkanie Prezydium Rady z Wiceministrem 
Infrastruktury i Budownictwa, Tomaszem Żuchowskim. Tematem rozmów były merytoryczne aspek-
ty organizowanej przez MPOIA RP konferencji w Krynicy-Zdroju „Dom dla rodziny” (21–22 paździer-
nika 2016 r.). Ustalono, że w ramach swojego wystąpienia Pan Minister zaprezentuje tezy do nowe-
go Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
Etap 1. Od 5 do 19 października 2016 r. trwały konsultacje w ramach struktur organizacyjnych 
MPOIA RP. Z prośbą o uwagi i wnioski zwróciliśmy się do:

 – Członków Rady MPOIA RP,
 – Zespołów roboczych działających przy Radzie MPOIA RP: Legislacji, Warunków Wykonywania Za-
wodu, Rzeczoznawców oraz Kształcenia, 

 – Członków komisji statutowych – Okręgowej: Komisji Rewizyjnej, Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgo-
wego Sądu Dyscyplinarnego, Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej,

 – Delegatów na Okręgowy i Krajowy Zjazd IA RP.
Etap 2. W dniach 21–22 października 2016 r., w ramach konferencji „Dom dla rodziny” odbyła się 
debata nad założeniami do Kodeksu. Bazą do dyskusji było wystąpienie Pana Wiceministra Infra-
struktury i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego a także Pana Michała Leszczyńskiego z Departa-
mentu Polityki Przestrzennej MIiB oraz Pana Błażeja Korczaka Naczelnik Wydziału Procesu Inwesty-
cyjnego Departamentu Budownictwa MiIB. 
Należy podkreślić, że duże zainteresowanie wzbudziło również wystąpienie przedstawicieli Rady i Ze-
społu Legislacji Małopolskiej Okręgowej IARP pt. Budownictwo jednorodzinne – szczególne warunki 
realizacji (w załączeniu). Relacje z tych wydarzeń można znaleźć na naszej stronie internetowej.
Efektem konferencji i debaty nad Kodeksem są ankiety uczestników konferencji, które w znaczącej 
części dotyczyły legislacji. 
Etap 3. W dniach od 28 października do 4 listopada 2016 r. przeprowadziliśmy konsultacje, zwracając 
się mailem do wszystkich członków MPOIA RP. Naszą prośbę o uwagi uzupełniliśmy informacją o do-
tychczasowych działaniach. Postanowiliśmy również zwrócić uwagę naszych członków na kilka arty-
kułów Kodeksu, które mogą mieć szczególnie duży wpływ na pracę zawodową architektów (art.: 135, 
273, 274, 275, 277, 294, 318, 383, 397, 399, 400, 404), a także na Księgę III – Proces inwestycyjny.
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10 listopada 2016 r., w Departamencie Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownic-
twa (w Warszawie), odbyła się debata nad szczegółowymi zapisami Kodeksu, w kontekście re-
alizacji procesu inwestycyjnego. Była to kontynuacja dyskusji nad zapisami Kodeksu, rozpoczęta 
w Krynicy-Zdroju.
Ze strony Ministerstwa w dyskusji wzięli udział m.in. Pani Anita Oleksiak Dyrektor Departamentu 
Budownictwa, Pan Błażej Korczak Naczelnik Wydziału Procesu Inwestycyjnego Departamentu Bu-
downictwa MiIB oraz Pan Michał Leszczyński z Departamentu Polityki Przestrzennej MIiB. 
Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP reprezentowali: arch. Marek Tarko Przewodniczący 
Rady MPOIA RP, arch. Bożena Nieroda Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP, arch. Anna 
Serafin Członek Rady MPOIA RP, arch. Grzegorz Jachym członek Zespołu ds. Legislacji przy Radzie 
MPOIA RP.
Podsumowaniem powyższych działań jest:
1. Stanowisko Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, opracowane na podstawie dys-

kusji w ramach konferencji w Krynicy-Zdroju oraz konsultacji projektu Kodeksu urbanistyczno-
-budowlanego przeprowadzonych w Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (w załączeniu 
do Sprawozdania na Zjazd).

2. Zestawienie uwag uczestników konferencji „Dom dla rodziny” (Krynica-Zdrój, 21–22 październi-
ka 2016), dotyczących Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

3. Tabela uwag do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zgłoszonych przez członków Ma-
łopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim architektom, którzy zechcieli przyłączyć się do anali-
zy treści projektu Kodeksu urbanistyczno-architektonicznego. 
W konsultacjach uczestniczyli członkowie Rady MPOIA RP oraz architekci: Grzegorz Jachym, Piotr 
Chuchacz, Robert Techmański, Piotr Rudol, Maria Modzelewska, Marek Kołodziejczyk, Agnieszka 
Leśniak, Krzysztof Lidwin, Elżbieta Małodobry, Bogusław Niemiec, Maria Gajewska, Teresa Ko-
war-Jakubas, Krystyna Starachowicz, Tomasz Basista, Katarzyna Rapacz-Konias, Ewa Bień, Marcin 
Paprocki, Jan Skąpski, Ziemomysł Starkiewicz, Bartosz Prokop, Witold Król, Krzysztof Lidwin, Pa-
weł Sroga, Mirosław M. Maniecki, Jerzy Gabryś, a także Pan mec. Piotr Konopka oraz Pan Michał 
Zabdyr-Jamróz.

d) Organizacja IARP i MPOIA RP.
• Usprawnienie działalności MPOIA RP oraz zakresy kompetencji i aktywności.

Rada w ciągu całego roku prowadziła cykliczne spotkania z członkami pozostałych organów. Oprócz 
współpracy dotyczącej działania statutowego dyskutowano także nad oczekiwaniami członków 
Izby dotyczących podejmowania działań zmierzających do poprawy sytuacji zawodowej. 

• Spotkania z delegatami na Zjazd Krajowy.
• Zaangażowanie członków, współdziałanie w ramach Grupy Merytorycznej MPOIA RP.
• Budowanie poziomych relacji z izbami okręgowymi.

e) Sprawy członkowskie.
• Obciążenia finansowe członków a polityka IARP. 

Niestety pomimo zobowiązania delegatów na Zjazd Krajowy nie udało się zablokować podniesienia 
składki. Również propozycja zmiany polityki finansowej wypracowanej w SLOIA RP i poparta przez 
MPOIA RP nie została wprowadzona do zmian strukturalnych izby. 

• Odznaczenia. 
Z przyjemnością informujemy o uhonorowaniu szczególnego wkładu na rzecz środowiska naszych 
kolegów:

 – złota odznaka IARP nadana przez KRIA RP z rekomendacji Rady MPOIA RP:
Maria Modzelewska, Witold Zieliński 

 – srebrna odznaka IARP nadana przez Radę MPOIA RP z rekomendacji Kapituły Odznaki:
Marta Bruzda, Piotr Chuchacz, Olaf Jasnorzewski, Sławomir Kogut, Krzysztof Lenartowicz, Robert 
Maślankowski, Sławomir Pankiewicz, Artur Trzepla, Jarosław Wilk, Wacław Włodarski
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• Relacja delegatów na zjazdy z wyborcami
Do Rady napływają głosy oczekujące dyscyplinowania delegatów na zjazdy oraz wypracowania 
zasad sprawozdawczości i kontaktu z wyborcami. Ewentualne zmiany relacji są do wypracowania 
przez odpowiednie zjazdy. Rada zwróciła się do delegatów, którzy nie byli na poprzednim zjeździe 
okręgowym z prośbą o wytłumaczenie absencji. 
Pięciu Delegatów odpowiedziało, a ośmiu Delegatów pozostawiło naszą prośbę bez odpowiedzi.

f) Edukacja architektoniczna oraz kształcenie architektoniczne.
• X Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej – Kraków 2016

Konkurs „Dom i Ogród Moich Marzeń”
Organizowany w ramach X Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej Konkurs „Dom i Ogród 
Moich Marzeń” – adresowany do uczniów małopolskich szkół podstawowych – tradycyjnie cieszył 
się dużym zainteresowaniem. Przygotowanie projektu tegorocznej edycji rozpoczęło się w czerwcu 
2016. Do końca września uzgadniane były szczegóły organizacyjne, zaktualizowany został regulamin 
Konkursu i opracowany harmonogram tegorocznej edycji. 
Październik to czas ogłoszenia tegorocznej edycji, nabór uczestników, zapraszanie partnerów – wy-
syłanie pism do szkół, do władz samorządowych, rządowych i potencjalnych sponsorów oraz za-
proszenie kilkunastoosobowej grupy architektów do współpracy. 12 października 2016 r. odbyło się 
spotkanie organizacyjno-szkoleniowe w siedzibie Izby dla osób biorących udział w akcji edukacyjnej. 
20–28 października 2016 r. miały miejsce prelekcje, przeprowadzone przez członków Małopolskiej 
OIA RP w dwudziestu szkołach podstawowych woj. małopolskiego (w Krakowie, Tarnowie, Nowym 
Sączu, Balicach, Bolechowicach, Bolęcinie, Chrzanowie, Grybowie, Krościenku n/D, Laskowej i Libią-
żu.)W dostosowanych do percepcji dziecka prelekcjach, architekci wprowadzali zgłoszonych do udzia-
łu w Konkursie uczniów w świat projektowania i twórczego kształtowania otaczającego nas świata. 
Nieograniczona, choć subtelnie (przez prelegentów-architektów) ukierunkowana wyobraźnia dzieci 
przejawiła się w wykonanych przez nich fantastycznych rysunkach, które wpłynęły na Konkurs.
7 listopada 2016 r. – termin składania prac, obrady Sądu Konkursowego 8 grudnia 2016 r. – oficjal-
ne ogłoszenie zwycięzców Konkursu DiOMM – Gala Finałowa X MDEA Zakończenie Małopolskich 
Dni Edukacji Architektonicznej organizowane było zawsze w znaczących ośrodkach kulturalnych 
Krakowa, takich jak Galeria SARP, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Ośrodek Dokumentacji 
Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA. 
Jubileuszowa Gala dziesiątych już Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej odbyła się w Mu-
zeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA. Podczas uroczystej Gali Finałowej X MDEA, na tle 
wielobarwnej prezentacji – laureatom wręczane były dyplomy i nagrody, a najlepsze prace prezen-
towane były na wystawie pokonkursowej. 
Prowadzona od 10 lat akcja edukacyjna ma już wielu instytucjonalnych partnerów. Tegoroczne na-
grody – to zestawy miniaturowych ceramicznych cegiełek z prawdziwą zaprawą do murowania(!) 
ufundowało 28 sponsorów.
X MDEA w liczbach: 

 – 20 szkół biorących udział w tegorocznej edycji
 – 10 miast/miejscowości
 – 20 osób zaangażowanych w projekt
 – ponad 500 prac złożonych na konkurs
 – 28 sponsorów
 – 108 laureatów 

Koordynacja: arch. Maria Janik. Zespół: Zenon Remi (ilustracje), Anna Tempińska. Współpraca: biu-
ro MPOIA RP. Osoby współpracujące ze szkołami i prowadzące akcję edukacyjną: Ewa Bień, Alek-
sandra Chuchro, Wojciech Dobrzański, Małgorzata Dykowska, Wojciech Gawinowski, Artur Ham-
pel, Anna Jakubczyk-Grabowska, Łukasz Krawontka, Aneta Kuta, Maciej Nitka, Anna Serafin, Paulina 
Walusiak, Gabriela Waśko, Jacek Węcławowicz, Dorota Zaucha-Rybka.
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g) Koło zamachowe. Marka Izby Architektów RP. Narzędzia komunikacji zewnętrznej.
• Współpraca z mediami – w minionym roku podjął pracę zespół zadaniowy skierowany na kontakty 

z mediami

• salon architektoniczny – kontynuowanie plebiscytu, w którym demokratycznie architekci MPOIA RP 
przyznają nagrodę swoim kolegom. Gratulujemy laureatom edycji 2016:
Piotr Kita
Tomasz Koral nagroda I.

Wojciech Gawinowski
Wojciech Sumlet nagroda II.

Andrzej Zalewski
Adam Bubak
Elzbieta Dziewońska nagroda III.
Gala wręczenia nagród podczas „Architektoniczno-budowlanego wieczoru w Operze”.
Prezentacja wyników Salonu w piśmie Zawód:Architekt, w dodatku do Dziennika Polskiego „z dzien-
nika architekta” oraz w internecie.

• Konferencja w Krynicy-Zdroju
W dniach 21–23 października 2016 r. w Krynicy-Zdroju odbyła się czwarta edycja konferencji te-
matycznej, organizowanej przez Radę Małopolskiej OIA RP. Tematem tegorocznej konferencji był 
„Dom dla Rodziny”. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa, Pana Andrzeja Adamczyka. 
Temat domu dla rodziny jest niezwykle pojemny, nie tylko z uwagi na skalę realizacji budownictwa 
jednorodzinnego (w Małopolsce ok 75% pozwoleń na budowę inwestycji kubaturowych to domy 
jednorodzinne), ale przede wszystkim ze względu na fakt, iż budowa domu realizuje się zarówno 
w sferze przestrzennej, jak w sferze ekonomicznej, technicznej i społecznej.
Konferencję rozpoczął Przewodniczący Rady MPOIA RP Marek Tarko. Przybyłych gości powitał tak-
że Burmistrz Krynicy p. dr Dariusz Reśko. 
Pierwszy dzień upłynął na analizie stanu obecnego i propozycji MPOIA RP zaprezentowania tzw. 
Małego Kodeksu dla budynków jednorodzinnych. W ramach konferencji poruszane były problemy 
w trzech blokach tematycznych. 
BLOK I: „Mój dom”. Prowadzenie – wiceprezes KRIA Piotr Gadomski. Cztery prelekcje dostarczy-
ły min: informacji statystycznych (Mateusz Majka, Oferteo.pl), ciekawych poglądów inżynierów 
o „wymarzonym domu” (Mateusz Morańda MOIIB), refleksji o rozmaitych aspektach projektowa-
nia i budowania domu (Krzysztof Bojanowski MPOIA RP), a także osobistą refleksję o tradycyjnym 
domu na Podhalu (Jan Karpiel-Bułecka MPOIA RP).
BLOK II: „Przepis na dom”. Prowadzenie – Piotr Rudol (MPOIA RP). 
Maria Modzelewska (MPOIA RP) podzieliła się swoimi refleksjami z doświadczeń urbanisty w two-
rzeniu planów, efektów jakie mogą przynosić nieprzemyślane zapisy, jak one się mają do ma-
rzeń Polaków do posiadania własnego domu, odnosiła się także do nowego projektu Kodeksu 
urbanistyczno-budowlanego. 
Piotr Gadomski (KRIA) nawiązał do trwających od 5 lat dyskusji środowiska architektów nad kształ-
tem nowych uregulowań oraz do problemów jakie przynosi dziś obowiązujący obszar oddziaływa-
nia obiektu. 
Piotr Andrzejewski (KRIA) podsumował założenia teoretyczne tworzenia regulacji prawnych 
i spodziewany rozdział interwencji Państwa i obowiązków samorządów zaangażowanych w proces 
inwestycyjny. 
Mocnym akcentem była prelekcja Bożeny Nierody, Wojciecha Dobrzańskiego i Grzegorza Jachyma 
(MPOIA RP) pt. „Budownictwo jednorodzinne – szczególne warunki realizacji” w której przeprowa-
dzona została analiza jednoznacznie brzmiących przepisów dotyczących odległości od granicy dział-
ki obowiązujących w Niemczech, Francji i Norwegii, z którego Autorzy wyprowadzili prosty przepis, 
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sprawdzający się w każdych warunkach terenowych i sąsiedzkich, który mógłby poprawić polskie 
prawodawstwo obowiązujące w tym zakresie. 
Pierwszy dzień zakończono Panelem dyskusyjnym prowadzonym przez Piotra Rudola, w którym 
wzięli udział: p. Agnieszka Rudek (Starostwo Powiatowe Bochnia), Małgorzata Boryczko (MOIIB), 
Mikołaj Machulik (SLOIA) oraz Piotr Celewicz SARP o/ Kraków.
BLOK III: Prawo inwestycyjne. Prowadzenie – Marek Tarko (Przewodniczący Rady Małopolskiej OIA). 
Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, zaprezentował założenia do Kodek-
su urbanistyczno-budowlanego. Michał Leszczyński, Departament Polityki Przestrzennej MIiB oraz 
Błażej Korczak, Naczelnik Wydziału Procesu Inwestycyjnego Departamentu Budownictwa MIiB przed-
stawili poszczególne rozdziały (księgi) Kodeksu. Po tych wystąpieniach padło wiele szczegółowych py-
tań od uczestników konferencji, na które przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 
starali się odpowiedzieć. 
Konferencja została zakończona Panelem dyskusyjnym na temat tez do Kodeksu urbanistyczno-bu-
dowlanego (prowadzenie Marek Tarko). 
W Panelu wzięli udział: dr Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgo-
wej IIB; dr Agnieszka Damasiewicz Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego; arch. Ryszard Gruda, Prezes KRIA; arch. Piotr Gadomski, Wiceprezes KRIA; Michał 
Leszczyński, Departament PP MIiB; Błażej Korczak, Naczelnik Wydziału Procesu Inwestycyjnego De-
partamentu Budownictwa MIiB. 
Dyskusja dotyczyła konkretnych zapisów planowanego Kodeksu. Doceniono ogólną formułę doku-
mentu, jednocześnie podnoszono problem, iż szczegółowa treść i konstrukcje niektórych zapisów 
mogą przynieść niekorzystne skutki. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa za-
prezentowali postawę otwartości na odmienne spojrzenie na pewne problemy i gotowość rozważenia 
propozycji nowych zapisów. Minister T. Żuchowski zadeklarował otwartość na współpracę ze środo-
wiskiem samorządowym Architektów i Inżynierów Budownictwa, podkreślił, iż pomysły na rozwią-
zanie problemów z odległościami budynków od granic inwestycji zainspirowały go do rozważenia 
zmian w przepisach budowlanych (w Kodeksie UB), w związku z nowym spojrzeniem na problem.  
Należy podkreślić, iż deklaracja Ministra Tomasza Żuchowskiego, nie była tylko kurtuazyjną obiet-
nicą współpracy ze środowiskiem. Otrzymaliśmy od Ministra zaproszenie na spotkanie w siedzibie 
Ministerstwa I i B, jako kontynuację współpracy rozpoczętej na konferencji krynickiej. Nasi delegaci 
(Marek Tarko, Bożena Nieroda, Anna Serafin, Grzegorz Jachym), zostali przyjęci przez 11 osobowy 
Zespół pracujący nad redakcją Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Nasze wyjaśnienia i propozy-
cje rozwiązań, były słuchane z dużym zainteresowaniem. 

h) Partnerzy.
• Okręgi południowej Polski: Małopolska, Śląsk, Opole, Świętokrzyskie, Podkarpackie.

W dniach 13–15 stycznia 2017 r., w Nowym Sączu i Muszynie odbyło się spotkanie architektów. 
W porozumieniu z Firmą FAKRO zaprosiliśmy na spotkanie architektów z sąsiednich izb: Świętokrzy-
skiej OIA, Śląskiej OIA, Opolskiej OIA i Podkarpackiej OIA. 
Spotkanie zostało pomyślane jako integracyjno-szkoleniowe. W pierwszym dniu, Firma FAKRO 
w swojej siedzibie w Nowym Sączu zapoznała nas z technologią produkcji okien dachowych oraz 
z nowościami, które są w trakcie wdrażania do produkcji. 
Druga część spotkania odbyła się w Muszynie. Spotkania dyskusyjne były bardzo interesujące. Ar-
chitekci z pięciu okręgów mieli okazję nie tylko poznać się lepiej, ale przede wszystkim dyskutować 
o przyszłości zawodu architekta w kontekście planowanych zmian prawa inwestycyjnego oraz usta-
wy o samorządach zawodowych. 

• Stowarzyszenie Architektów Katolickich Ar-Ka.
Stowarzyszenie posiadając wspólne z MPOIA RP merytorycznie cele włączyło się w proces opinio-
wania projektów legislacyjnych. Efektem były osobiste spotkania robocze przy pracy nad dokumen-
tami oraz intensywna korespondencja mailowa. 
Podkreślić należy, iż praca ta pozwoliła wypracować zbieżne dla obu instytucji stanowiska. Znala-
zło to swój wyraz w pismach kierowanych przez Stowarzyszenie do: Ministerstwa Infrastruktury 
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i Budownictwa (w/s. Uwag do Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, rozporządzenia zmieniającego 
warunki techniczne, ogólne uwagi do obowiązujących aktów prawnych), do Ministerstwa Rozwoju 
(w/s. uwag do projektu zmiany ustawy Prawo Zamówień Publicznych), do Kancelarii Senatu RP 
(w/s. uwag ds. uchwalonej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawne-
go przedsiębiorców). O działaniach tych MPOIA RP była informowana na bieżąco. Przedstawiciele 
Stowarzyszenia poinformowali także Radę MPOIA RP o swoim udziale w konferencji w MIiB podsu-
mowującej etap racy nad Kodeksem, na którą zostali zaproszeni. Dobre relacje zaowocowały także 
zaproszeniem Przedstawiciela Stowarzyszenia na Architektoniczno-Budowlany Wieczór w Operze 
jesienią 2016 r.

• SARP.
Współpraca z SARP o. Kraków dotyczyła m.in. następujących działań:

 – Konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomię-
dzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego, przedłużenie ul. Śliskiej w Krakowie. Zamawiający: Zarząd 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (luty – grudzień 2016) 

 – interwencja w sprawie Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, roz-
budowy i nadbudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie (czer-
wiec 2016).

 – udział przedstawicieli SARP w panelu dyskusyjnym konferencji w Krynicy-Zdroju,
 – wstępne rozmowy w sprawie współdziałania w zakresie konkursów. Celem MPOIA RP jest wypra-
cowanie zasad partnerstwa Izby i Stowarzyszenia w zakresie tworzenia optymalnych warunków 
organizacji i uczestnictwa w konkursach.

• MOIIB. 
 – cykliczne spotkania Prezydium MOIIB i MPOIA RP
 – wspólna Gala „Architektoniczno-budowlany wieczór w Operze”
 – udział przedstawicieli MOIIB w panelu dyskusyjnym konferencji w Krynicy-Zdroju
 – koordynacja działań w zakresie standardów projektów branżowych
 – działania w/s wspólnych szkoleń oraz spotkań konsultacyjnych (BIM, Sąd Apelacyjny, Organy ad-
ministracji, nadzoru i WSA)

1.5. Reprezentacja MPOIA RP w Organach Krajowych
• Przewodniczącą Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jest kol. Małgorzata Włodarczyk
• Członkiem Krajowej Rady jest kol. Borysław Czarakcziew
• Wiceprzewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego jest kol. Jan Okowiński
• Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej jest kol. Zenon Remi
• Radę Małopolską reprezentowała w pracach Krajowej Komisji Legislacyjnej Bożena Nieroda, a w Ra-

dzie Legislacyjnej – Grzegorz Jachym.
• Przedstawicielem MPOIA RP i członkiem Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu przy KRIA jest 

kol. Piotr Chuchacz.
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2. Załączniki do sprawozdania Rady MPOIA RP

a) Sprawozdanie finansowe 

W Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP, w roku 2016 było wpisanych 1 721 czynnych członków. 
Małopolska Okręgowa Izba Architektów, pod względem liczebności członków, jest drugą Izbą Okręgową  
w kraju.

Rok 2016 był dziewiątym rokiem, w którym funkcjonował system redystrybucji składek przez Izbę Krajową.
Pod względem finansowym MPOIA RP jest Izbą samowystarczalną, realizującą samodzielnie swoje statutowe za-
dania. Łącznie przychody MPOIA RP w 2016 r. wynosiły 1 962 031,02 zł i były tworzone z:

1. Składek członkowskich 1 449 038,70 zł

2. Przychodów za wpis do Izby 36 490,00 zł

3. Przychodów za ponowny wpis do Izby 2 850,00 zł

4. Wpłat za postępowanie kwalifikacyjne 233 500,00 zł

5. Przychodów z działalności statutowej 55 162,60 zł

6. Przychodów z organizacji kursu 63 960,00 zł

7. Przychodów z lokat bankowych 6 529,02 zł

8. Przychodów ze szkoleń przy ponownym wpisie 630,00 zł

9. Przychodów z redystrybucji z KRIA 112 740,70 zł

10. Przywrócenia wpisu 1 130,00 zł

Odpis odprowadzany do KRIA wyniósł:
 � 30% od wpływów ze składek członkowskich;
 � 20% od wpływów ze składek członkowskich, przekazanych na fundusz redystrybucji;
 � 50% z opłat wpisowych do Izby;
 � 15% z tytułu kwalifikacji.

Łączna wysokość odpisu do KRIA wyniosła: 777 789,60 zł, co stanowi 39,64% przychodów brutto.
Przychód (netto) MPOIA RP wyniósł w 2016 roku 1 184 241,42 zł.
Na koszty działalności MPOIA RP w 2016 r., złożyły się następujące pozycje:

KOSZTY STAŁE:
W skład kosztów stałych wchodzą:

 � Wynagrodzenie pracowników biura. Zatrudnione są trzy osoby na pełne etaty. Biuro pełni funkcję obsługi 
administracyjnej Rady i Komisji statutowych, koordynuje prace związane z organizacją kursów na upraw-
nienia, szkoleń, zjazdu okręgowego oraz imprez organizowanych przez Małopolską okręgową Izbę Archi-
tektów RP;

 � Koszty administracyjne, w których mieszczą się: koszty związane z najmem lokalu, wszelkie opłaty związa-
ne z usługami telekomunikacyjnymi, pocztowymi, bankowymi, internetowymi oraz jego serwisem, a także 
zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych do pracy biura.

Koszty stałe związane z wynagrodzeniem pracowników biura i kosztami administracyjnymi wyniosły 418 887,91 zł 
i były niższe od zaplanowanych o 26 112,09 zł, stanowiąc 35,37% przychodów netto. W roku 2016 udało się ogra-
niczyć koszty związane z kosztami połączeń telefonicznych oraz internetu, usługami poligraficznymi, pocztowymi 
i ksero, zakupem materiałów biurowych oraz opłatami sądowo-skarbowymi.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I PROGRAMOWEJ
W skład kosztów działalności statutowej i programowej wchodzą:

 � Koszty związane z działalnością wynikającą z obowiązujących ustaw, rozporządzeń, przepisów, uchwał or-
ganów zwierzchnich, w tym Zjazdów;
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 � Koszty wynikające z realizacji planu zadań podjętych przez Radę, takich jak: udziały członków Izby w zjaz-
dach, konferencjach;

 � Organizacja zjazdu okręgowego;
 � Działanie skierowane na rzecz członków Izby, w tym na wykonanie pieczęci imiennych, szkolenia, porady 

prawne, informacje na stronie internetowe, itp.;
 � Koszty działalności komisji statutowych;
 � Koszty zespołów tematycznych przy Radzie;
 � Koszty obsługi prawnej.

Łącznie koszty działalności statutowej i programowej wyniosły 639 756,19 zł i były niższe od zaplanowanych  
o 74 743,81 zł, stanowiąc 54,02% przychodów netto.

W roku 2016 udało się ograniczyć koszty związane z działalnością większości Komisji i Zespołów tematycznych, 
a dzięki temu zwiększyć udział kosztów przeznaczonych na działanie na rzecz członków, w tym w szczególności 
promocję i popularyzację zawodu architekta. Nie zrealizowana została kwota 11 000zł – przeznaczona na po-
wszechną edukację architektoniczną ze względu na rezygnację z jej realizacji. Natomiast zeszyty architektoniczne 
oraz znaczna część kosztów konferencji pokryta została ze sponsoringu.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła w 2016 roku dwie sesje egzaminu na uprawnienia budowlane 
w specjalności architektonicznej (w czerwcu i w grudniu).

Łączna kwota wydatkowana na postępowanie kwalifikacyjne wyniosła 108 530,80 zł i była wyższa od zaplanowa-
nej w wysokości 100 000 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
Komisja Rewizyjna przeprowadziła w 2016 roku kontrolę działalności wszystkich organów Izby, zakończoną redak-
cją protokołów pokontrolnych.

Podobnie jak innym członkom organów Izby, członkom OKR przysługują diety za prace na rzecz Izby oraz zwroty 
kosztów delegacji służbowych. Działalność członków Komisji Rewizyjnej zamyka się kosztami w kwocie 6 423,30 zł 
i była wyższa od zaplanowanej w wysokości 6 000 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
W 2016 roku Rzecznik OZ i jego zastępcy prowadzili postępowania wyjaśniające z tytułu odpowiedzialności dyscy-
plinarnej i z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Łączna kwota wydatkowana na prace ROZ w 2016 roku wynio-
sła 12 887,81 zł i była niższa od zaplanowanej w wysokości 20 000 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI SĄDU DYSCYPLINARNEGO
W 2016 roku Sąd Dyscyplinarny prowadził postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz postępowa-
nia z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Łączna kwota wydatkowana na pracę OSD wyniosła 12 360,78 zł 
i była niższa od zaplanowanej w wysokości 20 000 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI RADY OKRĘGOWEJ
W 2016 roku odbyło się 23 posiedzenia Rady i 10 Prezydium Rady Okręgowej. Podobnie jak innym członkom or-
ganów Izby, członkom Rady Okręgowej przysługują diety za posiedzenia i wszelkie prace związane z funkcjonowa-
niem Małopolskiej Okręgowej Izby oraz zwroty kosztów delegacji służbowych. Koszty Rady z tytułu wypłaconych 
diet to 166 320,00 zł i były niższe od zaplanowanych w wysokości 170 000 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. LEGISLACJI
W 2016 roku Komisja ds. Legislacji kontynuowała rozpoczętą wcześniej działalność.

Koszty tej komisji zamykają się w kwocie 5 671,09 zł i były niższe od zaplanowanych w wysokości 8 000 zł.
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KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU RZECZOZNAWCÓW
W roku 2016 Zespół Rzeczoznawców kontynuował rozpoczętą w roku 2014 działalność.

Koszty działalności zespołu zamykają się w kwocie 6 120 zł i były niższe od zaplanowanych w wysokości 8 000 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU DS. WYKONYWANIA ZAWODU
W roku 2015 powołany został Zespół ds. wykonywania zawodu.

Koszty działalności zespołu zamykają się w kwocie 6 866,35 zł i były wyższe od zaplanowanych w wysokości 
6 000 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU DS. KSZTAŁCENIA
W roku 2015 powołany został Zespół ds. Kształcenia. Koszty działalności zespołu zamykają się w kwocie 0,00 zł 
przy zaplanowanych w wysokości 4 000 zł.

KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ
W związku z realizacją zadań statutowych i programowych przez Radę MPOIA RP oraz w związku z działalnością 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, poniesiono w roku 2016 koszty 
z tytułu obsługi prawnej w wysokości 71 832 zł przy zaplanowanych w wysokości 75 000 zł.

PODSUMOWANIE
Rok 2016 był czternastym rokiem działalności Izby i zarazem trzecim rokiem działalności organów Izby w czwartej 
kadencji. Wydatki budżetowe (koszty) w większości realizowane były w przybliżeniu do kwot założonych w pre-
liminarzu budżetowym na 2016 rok. Przychody uzyskane w 2016 roku umożliwiły prawidłowe funkcjonowanie 
wszystkich organów Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

MPOIA RP nie posiada nierealizowanych zobowiązań finansowych wobec innych osób prawnych, nie posiada 
zadłużeń i innych zaległości finansowych.

arch. Wojciech Dobrzański
Skarbnik Rady Małopolskiej Okręgowej IA RP
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b) Sprawozdanie pionu legislacyjnego, w tym Zespołu ds. Legislacji

Obowiązujący w Polsce system prawny regulujący proces prowadzenia inwestycji budowlanych składa się z wie-
lu tysięcy dynamicznie zmieniających się przepisów i postrzegany jest jako skomplikowany, niespójny, niejedno-
znaczny, niestabilny, kosztowny, uciążliwy do stosowania oraz nieskuteczny. Pomimo, iż od wielu lat podejmowa-
ne są przez Sejm oraz Ministerstwa liczne próby naprawcze, nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Sytuacja 
ta powoduje, że do prac legislacyjnych włączają się różne grupy społeczne i organizacje zawodowe. Wspiera je 
także Rada MPOIA RP, która uczyniła z działań legislacyjnych istotny segment swojej pracy – dążąc do poprawy 
otoczenia prawnego architektów.

Przy Radzie MPOIA RP działa Zespół ds. Legislacji – jako zespół doradczy. Zespół współpracuje z Komisją ds. Legi-
slacji IARP, w ramach zadań zlecanych przez KRIA lub w ramach innych zadań, określonych przez Radę MPOIA RP.

3.02.2016 r. Rada MPOIA RP przyjęła nowy Regulamin Zespołu ds. Legislacji MPOIA RP, według którego Rada 
MPOIA RP wyznacza zadania i przyjmuje wyniki prac Zespołu. Zespół realizuje zadania wyznaczone przez Zjazd 
MPOIA RP, po akceptacji przez Radę MPOIA RP; wyznaczone przez Radę MPOIA RP; zgłoszone przez inne organy 
MPOIA RP i zweryfikowane przez Radę MPOIA RP; zgłoszone przez członków MPOIA RP do Biura Rady i zaakcep-
towane przez Radę MPOIA RP.

W Zespole ds. Legislacji MPOIA RP pracują: Bożena Nieroda (Przewodnicząca), Anna Serafin, Wojciech Dobrzań-
ski, Grzegorz Lechowicz, Grzegorz Jachym, Maciej Nitka, Witold Zieliński, Robert Techmański, Mateusz Budzia-
kowski (współpraca M.B. z Zespołem czasowo zawieszona – na wniosek architekta), Olaf Jasnorzewski, Piotr Loch, 
Jacek Studencki, Stanisław Pałka, Joanna Baranek-Stach, Maciej Kubicki, Barbara Kaźmirowicz, Tomasz Basista.

Według przyjętego Regulaminu w Zespole pracować może każdy architekt, który wyrazi taką wolę. Lista jest 
otwarta. Rada MPOIA RP zaprasza wszystkich architektów chętnych do współpracy. 

Prace w Zespole ds. Legislacji MPOIA RP trwają nieustannie i polegają przede wszystkim na pracy koresponden-
cyjnej. W razie konieczności prowadzenia bezpośredniej dyskusji – organizowane są spotkania Zespołu. Aktual-
nie Zespół koncentruje swoje działania na fundamentalnych problemach procesu inwestycyjnego wynikających 
z nadmiernie rozbudowanego projektu podlegającego zatwierdzeniu oraz braku odpowiednich przepisów, okre-
ślających zasady kształtowania brył budynków w sąsiedztwie granic działki z terenami przestrzeni publicznej i z te-
renami przestrzeni prywatnej.

Rada MPOIA RP wraz Zespołem ds. Legislacji – w ciągu ostatniego roku aktywnie zajmowała się niżej opisany-
mi zagadnieniami o charakterze legislacyjnym.

Luty 2016 r.
 � 1.02.2016 r. Rada MPOIA RP skierowała do KRIA pismo z sprawie Stanowiska w sprawie uwag do projek-

tu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (pismo Ministra Rozwoju DDR-D-022-2/16 NK 
12458/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. oraz pismo Rady Śląskiej OIA RP l.dz. 61/SLOR/2016 z dnia 28 stycznia 
2016 r.).

 � 10.02.2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady MPOIA RP z przedstawicielami Rady MOIIB w celu 
omówienia głównych barier prawa inwestycyjnego i postulowanych kierunków zmian oraz przyjęcia wspólne-
go stanowiska odnośnie obligatoryjnego zakresu projektu budowlanego – w kontekście przygotowywanego 
przez Radę MPOIA RP Komunikatu nr MP 03.

Marzec 2016 r.
 � 3.03.2016 r. odbyło się spotkanie Rady MPOIA RP z przedstawicielami Wydziału Infrastruktury Małopolskie-

go Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Było ono kolejnym w cyklu spotkań, podczas których omawiane są zagadnienia inwestycyjne, na które istot-
ny wpływ mają przepisy obowiązującego prawa oraz stosowane interpretacje. Podczas wspólnych dyskusji 
analizowane są skutki oddziaływania przepisów na proces budowlany, w tym na zadania projektantów oraz 
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podejmowane są działania służące wypracowaniu racjonalnych rozwiązań proceduralnych. Podczas ostatnie-
go spotkania wiodącymi tematami były: 

 – podsumowanie i zakończenie prac Rady MPOIA RP przy opracowywaniu Komunikatu MP-03
 – problematyka wyznaczanie liczby miejsc parkingowych, w tym w zabudowie zwartej
 – zagadnienia istotnych i nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego
 – metodologia wyznaczania „linijki słońca”
 – wpływ postępowań odwoławczych przed sądami administracyjnymi na toczące się inwestycje
 – uprawnienia ograniczone „ w budownictwie osób fizycznych”
 – bariery w obecnych przepisach i kierunki proponowanych zmian

 � 7.03.2016 r. Rada MPOIA RP przesłała do Rady Krajowej IARP pismo (L.dz.211/MPORIA/2016) z opracowa-
ną w Zespole ds. Legislacji MPOIA RP Opinią w sprawie utrudnień formalno-prawnych zawierającą analizę 
kluczowych barier procesu inwestycyjnego oraz zebrane propozycje rozwiązań zdiagnozowanych problemów 
– z prośbą o przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Tekst Opinii był konsultowany z całym 
środowiskiem architektów z Małopolski (na stronie internetowej zamieszczony był komunikat zapraszający 
wszystkich do dyskusji). W toku prowadzonych przez sześć tygodni konsultacji uzyskano potwierdzenie traf-
ności sporządzonego opracowania. Opinia w sprawie utrudnień formalno-prawnych odnosi się sześciu funda-
mentalnych problemów, niżej wskazanych.

 – Odnosząc się do procedury sporządzania studium oraz planu miejscowego – opinia zawiera propozycję 
poprawy efektywności tych instrumentów planistycznych poprzez wprowadzenie obowiązku wykłada-
nia projektów studium i planów już na etapie sporządzania koncepcji – jeszcze przed fazą opinii i uzgod-
nień (prowadzenie wówczas dyskusji publicznej miałoby głębokie uzasadnienie, ponieważ pozwoliłoby 
na wyeliminowanie niekorzystnych rozwiązań już we wstępnej fazie działań planistycznych, a tak proce-
dowany dokument planistyczny zyskałby realną szansę porządkowania zamierzeń inwestycyjnych lokal-
nej społeczności i ostateczny koszt jego sporządzenia okazałby się znacząco mniejszy niż obecnie).

 – Opinia, odnosząc się do kwestii niedostatecznej liczby planów miejscowych – zawiera tezę wskazującą, 
iż jedną z przyczyn tego stanu jest ich obowiązkowa obszerna zawartość, natomiast rozwiązaniem po-
prawiającym efektywność planistyczną byłoby wprowadzenie możliwości uchwalania przez gminę pra-
wa miejscowego ustalającego jeden parametr, przykładowo maksymalną wysokość zabudowy, wskaź-
niki miejsc postojowych czy też lokalizację na wybranym terenie zabudowy śródmiejskiej (na danym 
terenie można by wówczas uchwalić jeden lub kilka aktów prawa miejscowego, które nakładane na sie-
bie dodawałyby kolejno różne regulacje).

 – Odnosząc się do procedury sporządzania decyzji wzizt (w tym decyzji o warunkach zabudowy i decyzji 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) opinia wskazuje, że są to przykłady działań administracyjnych 
o wysokim stopniu nieprzewidywalności i komplikacji i w celu poprawy efektywności procedur należy 
zmodyfikować wymagalną zawartość wniosku, wskazać jasne kryteria urbanistyczne oraz wprowadzić 
jawność decyzji poprzez nakaz publikowania w BIP (z wyłączeniem danych osobowych) a także ograni-
czyć ilość rozstrzyganych parametrów przestrzennych (znacząco poprawiono by jakość przestrzeni usta-
lając prawidłowo tylko: funkcje obiektów, linie zabudowy, wysokości obiektów oraz formy dachów)

 – Odnosząc się do decyzji o pozwoleniu na budowę opinia podnosi, iż możliwość i czas wydania decyzji 
są nieprzewidywalne a przyczyną są karkołomne przepisy, których intencją jest ochrona interesów osób 
trzecich, a które są nieprecyzyjne i zamiast ochrony „z urzędu”, nakazują prowadzenie postępowania ad-
ministracyjnego z udziałem tzw. stron postępowania, które są kwalifikowane na podstawie art. 28.2 Pb, 
w oparciu o definicję obszaru oddziaływania obiektu wskazaną w art. 3 pkt. 20 Pb, która to definicja 
odsyła do otwartego zbioru przepisów odrębnych. Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie precyzyjnych 
i prostych przepisów określających zasady projektowania w sąsiedztwie granic nieruchomości. Odległo-
ści od granic działek winny być liniowo zależne od wysokości zbliżanych budynków oraz od ich funkcji, 
z uwzględnieniem odmiennych kontekstów urbanistycznych. W przypadku ponadnormatywnych zbli-
żeń obiektów budowlanych do granicy działki – warunkiem koniecznym winna być zgoda sąsiada (a nie 
urzędnika). W sytuacji wprowadzenia precyzyjnych i prostych przepisów interesy osób trzecich mogłyby 
być chronione „z urzędu” i prowadzenie tradycyjnych postępowań administracyjnych byłoby zbędne.

 – Opinia zawierała także analizę odnoszącą się do kwestii projektu budowlanego, którego obligatoryjna 
zawartość, zwłaszcza w sytuacji niewielkich i nieskomplikowanych inwestycji, jest wyraźnie nadmierna. 
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Obszerność tego dokumentu utrudnia organom oraz stronom postępowania weryfikację elementów, 
które są istotne z punktu widzenia interesów społeczeństwa. Kluczowym dla przejrzystości procedur 
oraz usprawnienia prac projektowych i realizacyjnych jest rozdzielenie informacji zawartych w opraco-
waniach projektowych poprzez pozostawienie w projekcie budowlanym tylko takiego zakresu, który jest 
sprawdzany przez organy administracji publicznej przed zatwierdzeniem projektu budowlanego (cel: 
ochrona społeczeństwa przed negatywnymi oddziaływaniami inwestycji, w tym ochrona „sąsiadów” 
oraz ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych) oraz przeniesienie innych niż ww. informacji pro-
jektowych do opracowań, które zgodnie z dyspozycją art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane stanowią 
dokumentację budowy.

 – Opinia w końcowej swojej części odniosła się do problematyki definicji pojęć stosowanych w prawie 
inwestycyjnym, które są niejednoznaczne i nie tworzą spójnego słowniczka pojęć. Prawie każdy akt pra-
wa ma definicje opracowane wyłącznie na użytek tego konkretnego aktu prawa. Pojawiają się też poję-
cia podobnie brzmiące, a nawet tak samo brzmiące, mające w różnych aktach prawa definicje znaczą-
co odmienne. W opinii sformułowano tezę, iż przepisy prawa inwestycyjnego powinny posługiwać się 
wspólnym słowniczkiem jednoznacznie zdefiniowanych pojęć. Najłatwiej byłoby uzyskać taki słowniczek 
– poprzez opracowanie jednego Kodeksu planistyczno-budowlanego, zawierającego całą materię prawa 
inwestycyjnego.

 � 16.03.2016 r. Rada MPOIA RP opublikowała na stronie internetowej Komunikat MP-03 dotyczący zakresu 
projektu budowlanego podlegającego zatwierdzeniu, w kontekście Ustawy Prawo budowlane oraz Rozpo-
rządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Komunikat opracowany został 
przez Radę MPOIA RP pracującą z Zespołami: Rzeczoznawców, Warunków Wykonywania Zawodu oraz Zespo-
łem ds. Legislacji, przy współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Wydziałem 
Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Przygotowane opracowanie ma na celu ujednolicenie pracy projektantów oraz organów administracji architek-
toniczno-budowlanej, a także ograniczenia potencjalnych nieporozumień co do zakresu projektu budowlanego

 � 18.03.2016 r. Rada MPOIA RP działając na pisemną prośbę Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego o ocenę pojęcia „lukarna”, skierowała do UW pismo (L.dz.235/MPORIA/2016) w którym 
stwierdzono, iż brak jest w przepisach budowlanych definicji pojęcia „lukarna” oraz, że jej forma i przezna-
czenie podlegały znacznym przekształceniom w poszczególnych epokach i różnie jest opisywana w literaturze 
fachowej. 

Kwiecień 2016 r. 
 � 6.04.2016 r. Rada MPOIA RP przekazała do Rady Krajowej IARP pismo (L.dz.259/MPORIA/2016) z opracowa-

niem „Propozycja zmian § 19 i § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Była to odpowiedź 
na inicjatywę Departamentu Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie przygoto-
wania nowelizacji Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. W przeprowadzonej w MPOIA RP ocenie § 19 i § 20 – regulujące odległość miejsc postojo-
wych od obiektów i granic działek uznane zostały za nieracjonalne i niejednoznaczne. Szczegółową diagnozę 
problemów pojawiających się w sytuacji stosowania ww. przepisów przygotowały dwa Zespoły z MPOIA RP: 
Zespół Rzeczoznawców oraz Zespół ds. Legislacji. Na bazie wspólnych przemyśleń opracowany został pro-
jekt zmian tych przepisów. Propozycja legislacyjna dotycząca § 19 i § 20 zaakceptowana została przez Radę 
MPOIA RP na posiedzeniu w dniu 6.04.2016 r. – z intencją przekazania do Ministerstwa za pośrednictwem 
Komisji Legislacyjnej KRIA. 
13.04.2016 r. – na stronie internetowej MPOIA RP opublikowana została informacja o podjętych w MPOIA RP 
działaniach legislacyjnych w sprawie parkingów.

 � 7.04.2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady MPOIA RP z Panią poseł Anną Paluch w biurze posel-
skim w Nowym Targu. Tematem spotkania było omówienie barier procesu inwestycyjnego, z jakimi spotykają 
się architekci projektujący w Małopolsce budynki jednorodzinne.
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 � 8.04.2016 r. w Ustroniu – podczas spotkań prowadzonych w ramach XII Międzynarodowej Konferencji Izb Ar-
chitektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w formule Spotkania Roboczego Grupy V-4 (Grupy Wysze-
gradzkiej) – odbyło się spotkanie z arch. Leszkiem Kurzem, z którym wcześniej Zespół ds. Legislacji MPOIA RP 
korespondował mailowo w celu pozyskania szczegółowych informacji o stosowanych w Niemczech przepi-
sach, regulujących odległość obiektów kubaturowych od granic działek. Owocem współpracy było uzyskanie 
oryginalnych niemieckich opracowań, które wykorzystane zostały w pracach Zespołu ds. Legislacji MPOIA RP.

 � 20.04.2016 r. Zespół ds. Legislacji MPOIA RP, po zakończeniu prac nad korektą § 19 i § 20 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie – podjął działania mające na celu wypracowanie propozycji zmiany §12, 
§13 i § 60 – dotyczących ustalania minimalnych odległości budynków od granicy działki sąsiedniej oraz od-
noszących się do kwestii naturalnego oświetlenia i nasłonecznienia. Przepisy te powszechnie uznawane są 
za szczególnie wadliwe, bowiem nie tylko są niejednoznaczne, co skutkuje niemożnością wyznaczenia na ich 
podstawie w niepodważalny sposób obszaru oddziaływania obiektu, ale tworzą fundamentalne źródło prawie 
wszystkich konfliktów sąsiedzkich, utrudniając pracę projektantom – a inwestorom uniemożliwiając termino-
wą realizacje inwestycji.
Chociaż oczywistym jest stwierdzenie, że przepisy §12, §13 i § 60 winny zostać zmienione, to przygotowanie 
nowej regulacji z uwagi na różnorodne uwarunkowania, które winny być wzięte pod uwagę – łatwe nie będzie. 
Dlatego przed zredagowaniem propozycji zmiany tych paragrafów, Zespół ds. Legislacji uznał, iż zasadnym jest 
rozpoznanie, w jaki sposób zagadnienia te regulowane są w innych krajach, zwłaszcza tych, które z racji swo-
jego położenia geograficznego, posiadają podobne uwarunkowania „świetlne” i dlatego po rozpoznaniu zasad 
określania minimalnych odległości od granic, stosowanych w prawie niemieckim – podjął podobne działania 
w obszarze prawa angielskiego i francuskiego.
Oprócz dyskusji na temat §12, §13 i § 60 – Zespołu stwierdził potrzebę kontynuowania analizy całego rozpo-
rządzenia, celem wyodrębnienia i korekty przepisów, które z racji istotnej wadliwości winny być zmienione 
w pierwszej kolejności.
W ramach dalszej dyskusji, rozważano także zakres inwestycji, które z racji łatwej do określenia uciążliwości 
dla otoczenia oraz stosunkowo prostej konstrukcji, powinny zostać zakwalifikowane do grupy obiektów, dla 
których należałoby przyjąć odrębny zbiór przepisów ustalających prostą procedurę urzędową, posługującą 
się uproszczonym projektem podlegającym zatwierdzeniu. Taki „Kodeks budowlany” zawierający regulacje 
dla zabudowy jednorodzinnej mógłby zawierać także przepisy dla budynków mieszkalnych w zabudowie za-
grodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej.

 � 27.04.2016 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady 
MPOIA RP z Panią Agnieszką Damasiewicz – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. Wiodącym tematem rozmów były zagadnienia dotyczące prawa inwestycyjnego, które w cią-
gu ostatniego roku były razem dyskutowane i przedstawiane przez UW i MPOIA RP. Wypracowane wspólnie 
wnioski były publikowane. Rada MPOIA RP przygotowała trzy Komunikaty (MP 01, MP 02, MP 03). Ustalono, 
że wypracowana formuła działań będzie kontynuowana. 

 � 28.04.2016 r. Rada MPOIA RP zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o poda-
nie kompletnej listy przepisów odrębnych, o których mowa w art. 61. ust. 1 pkt. 5 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (pismo L.dz.292/MPORIA/2016). Przepis ten stanowi, że wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie po spełnieniu warunku zgodności decyzji z przepisami odręb-
nymi. Jednakże ani ta regulacja ani inne – nie wskazują, które przepisy odrębne należy rozpatrywać, bada-
jąc zgodność decyzji o warunkach zabudowy z przepisami odrębnymi. Ponieważ zgodnie z dyspozycją art. 
60 ust. 4 ww. ustawy – „Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie, 
o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia 
budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architek-
tonicznej.” – to trudność z ustaleniem listy przepisów odrębnych, o których mowa w art. 61.1.5. – – dotyczy 
także architektów.



MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP

21

Maj 2016 r.
 � 11.05.2016 r. w siedzibie MPOIA RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady MPOIA RP z przedstawiciela-

mi urzędów z województwa małopolskiego oraz Rady MOIIB. Tematem rozmów były zagadnienia dotyczące 
prawa inwestycyjnego, w tym stosowanych interpretacji. Omawiano problematykę dotyczącą istotnych odstą-
pień od zatwierdzonego projektu budowlanego, sytuację prawną dotyczącą instalacji wewnętrznych zlokali-
zowanych na terenie działki poza budynkiem (część instalacji wewnętrznych obiektu a zakres projektu zago-
spodarowania terenu). Kwestie instalacji rozważano w kontekście zakresu kompetencji projektanta (pojęcie 
schematów instalacji) oraz kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej.

 � 20.05.2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady MPOIA RP z Panem Tomaszem Żuchow-
skim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Tematem spotkania była organi-
zowana przez Radę MPOIA RP Konferencja w Krynicy-Zdroju „Dom dla rodziny”. Złożona została prośba o ob-
jęcie konferencji patronatem.

 � 25.05.2016 r. podczas spotkania Zespołu ds. Legislacji MPOIA RP omawiano problem nadmiernie skompliko-
wanych przepisów określających kwestie proceduralne i projektowe dotyczące zabudowy jednorodzinnej. 
Zagadnieniom tym Zespół poświęcił w ostatnim czasie najwięcej uwagi – ponieważ niewielkie obiekty miesz-
kaniowe to przeważająca część obecnie projektowanych inwestycji, natomiast obowiązujące regulacje, pomi-
mo zmian mających uprościć procedurę, wprowadzonych 20 lutego 2015 r. ustawą o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane oraz niektórych innych ustaw – nie przynoszą pozytywnych rezultatów. Według publikowanych 
danych z uproszczonej procedury „zgłoszenia” z projektem budowlanym korzysta tylko ok. 10% budynków 
jednorodzinnych.

 � 28.05.2016 r. Zespół ds. Legislacji MPOIA RP zakończył analizę Ankiet wypełnionych przez uczestników Kon-
ferencji „Prawo inwestycyjne a jakość życia”, która odbyła się w Krynicy-Zdroju w październiku 2015 r. Uczest-
nicy Konferencji odpowiedzieli na kilka pytań, pogrupowanych w trzech kategoriach:

1. Założenia prawa inwestycyjnego
Jaki powinien być zakres regulacji prawa inwestycyjnego?

2. Kształtowanie przestrzeni
a) Czy obecny system prawa decydujący o lokalizacji, kształcie i realizacji inwestycji powinien ulec zmia-

nie? Jeżeli tak, to jakiej.
b) Jakie uwarunkowania lokalizacyjne powinien rozstrzygać miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego? 
3. Projekt. Dokumentacja projektowa.

a) Zawartość projektu podlegającego zatwierdzeniu. Jaki powinien być zakres rozstrzygnięć?
b) Czego powinna dotyczyć kontrola państwa w procesie realizacji inwestycji?

Ankietę wypełniło 20 osób, dzieląc się przemyśleniami na temat systemu prawa inwestycyjnego. Pozyskane 
w ten sposób stanowiska wykorzystywane są przez Radę MPOIA RP przy opracowaniu wniosków legislacyj-
nych, przekazywanych sukcesywnie do KRIA RP. Zestawienie wypowiedzi ankietowych przeznaczone zostało 
do publikacji w biuletynie pokonferencyjnym.

 � 30.05.2016 r. Zespół ds. Legislacji MPOIA RP podczas spotkania kontynuował analizę przyczyn i skutków po-
wstawania barier administracyjnych w sytuacji projektowania zabudowy jednorodzinnej. Postawiono tezę, 
iż obowiązujące kryterium kwalifikowania budynków jednorodzinnych do uproszczonej procedury „zgło-
szenia” w postaci warunku, aby ich „obszar oddziaływania” mieścił się w całości na działce lub działkach, 
na których zostały zaprojektowane, jest obarczone poważnymi wadami. Nie tylko trudno ustalić listę prze-
pisów odrębnych, którymi należałoby się posłużyć zgodnie z zasadą wskazaną w art. 3 pkt 20 ustawy Pra-
wo budowlane, ale określony na bazie tych przepisów obszar oddziaływania – to rozległy teren, znacząco 
przekraczający intuicyjnie odczuwany przez społeczeństwo zasięg uciążliwości budynków jednorodzinnych. 
Konieczne jest przyjęcie innego rozwiązania. Ponadto obowiązkowy zakres projektów budowlanych dla tak 
niewielkich obiektów jest rozbudowany niewspółmiernie do potrzeb urzędowej kontroli tych dokumen-
tów. Stan ten generuje niepotrzebne koszty oraz wydłuża procedury, tworząc dodatkowe sztuczne i zbędne 
biurokratyczne bariery.
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Czerwiec 2016 r.
 � 15.06.2016 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele Rady MPOIA RP spotkali się z Panią Dy-

rektor Wydziału Infrastruktury MUW Agnieszką Damasiewicz. Kluczowym zagadnieniem poruszanym podczas 
spotkania były bieżące sprawy związane z realizacją prawa inwestycyjnego.

 � 17.06.2016 r. Krajowa Rada IARP przesłała do izb okręgowych projekty regulaminów wewnętrznych oraz 
Statutu IARP wraz z zestawieniami uwag zgłoszonych w pierwszej fazie konsultacji przez izby okręgowe i orga-
ny Krajowej Izby Architektów. Problematyka regulacji wewnętrznych IARP była szczegółowo rozważana przez 
Radę MPOIA RP przy wsparciu Zespołu ds. Legislacji.

 � 20.06.2016 r. Rada MPOIA RP zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o podanie 
kompletnej listy przepisów odrębnych, na podstawie których projektanci powinni określać obszar oddzia-
ływania obiektu (pismo L.dz.349/MPORIA/2016). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, po zmianie 
dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw – wprowadziła obowiązek określania przez projektantów obszaru oddziaływania obiektu (art. 20. ust. 
1 pkt. 1c). Według art. 3 pkt. pkt 20 powyższej ustawy – obszar oddziaływania obiektu wyznaczony ma być 
na podstawie przepisów odrębnych, jednakże żadna regulacja nie wskazuje, które przepisy odrębne należy 
rozpatrywać. W rezultacie – określanie przez architektów obszaru oddziaływania obiektu stało się czynnością 
obarczoną dużym ryzykiem błędu, co w sytuacji prowadzenia działań projektowych i inwestycyjnych ma nega-
tywny wymiar zarówno społeczny, jak i ekonomiczny.

 � 22.06.2016 r. w siedzibie MPOIA RP odbyła się narada z udziałem m.in. przedstawicieli Wydziału Infrastruk-
tury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, 
Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspek-
toratu Sanitarnego oraz Urzędu Miasta Krakowa. Podczas spotkania omawiano kwestie:

 – zakresu projektu budowlanego – w aspekcie instalacji wewnętrznych prowadzonych na zewnątrz budynku
 – odstępstwa od przepisów higieniczno-sanitarnych
 – istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 36a)
 – treści decyzji WZiZT
 – wpływ sposobu określenie obszaru oddziaływania na procedurę postępowania administracyjnego.

 � 29.06.2016 r. w siedzibie MPOIA RP odbyła się narada zorganizowana przez Radę MPOIA RP oraz Wydział 
Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w której uczestniczyli przedstawiciele organów admini-
stracji architektoniczno – budowlanej z powiatów i miast na prawach powiatu województwa małopolskiego. 
Omawiano zagadnienia prawa inwestycyjnego wymagające uściśleń interpretacyjnych, ze szczególnym zaak-
centowaniem problematyki wewnętrznych instalacji w budynku oraz obszaru oddziaływania obiektu, określa-
nego przez projektanta – w kontekście kręgu stron postępowania administracyjnego.

Lipiec 2016 r.
 � 3.07.2016 r. Rada MPOIA RP w piśmie L.dz.424/MPORIA/2016) powtórnie zwróciła się do Ministerstwa Infra-

struktury i Budownictwa z prośbą o podanie kompletnej listy przepisów odrębnych, o których mowa w art. 
61. ust. 1 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ponieważ odpowiedź Minister-
stwa na pismo Rady z 28 kwietnia 2016 r. (pismo L.dz.292/MPORIA/2016) nie zawierała informacji pomoc-
nych w pracy architektów.

 � 21.07.2016 r. Zespół ds. Legislacji MPOIA RP rozpoczął kolejną fazę prac nad przygotowaniem regulacji, które 
zastąpić mogłyby obarczone wadami § 12, § 13 i § 60 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Po zbadaniu przepisów niemieckich, Zespół rozpo-
czął szczegółowe analizy regulacji francuskich, w wersjach tłumaczonych na j. polski przez współpracujących 
z Zespołem architektów, znających zarówno j. francuski, jak i prawo inwestycyjne obowiązujące we Francji. 
W oparciu o doświadczenia francuskie oraz wcześniej przeanalizowane współczesne prawo niemieckie i pol-
skie prawo z 1928 r. – Zespół ds. Legislacji podjął prace, których celem jest przygotowanie propozycji przepi-
sów, które mogłyby obowiązywać współcześnie w Polsce.
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 � 26.07.2016 r. na stronie internetowej MPOIA RP zamieszczona została obszerna informacja podsumowują-
ca działania Zespołu ds. Legislacji MPOIA RP prowadzone od maja do lipca, w tym w zakresie możliwości 
wprowadzenie rzeczywistych ułatwień dla zabudowy mieszkaniowej. Podczas prac Zespołu stwierdzono, 
że organy administracji publicznej (działające na koszt i w imieniu społeczeństwa) winy badać prywatne in-
westycje budowlane tylko w zakresie zagadnień istotnych dla społeczeństwa, a więc w zakresie oddziaływań 
na przestrzeń publiczną (kulturową i przyrodniczą) oraz na tzw. interes osób trzecich (cel: ochrona własności) 
oraz, że do przeprowadzania kontroli w ramach uproszczonej procedury winny być kierowane projekty tylko 
takiej zabudowy mieszkaniowej, której oddziaływanie na otoczenie możliwe jest do zbadania w uproszczony 
sposób, bo jest niewielkie i przewidywalne oraz można go określić w zryczałtowany sposób (z pominięciem 
skomplikowanej formuły określania obszaru oddziaływania obiektu, opisywanego w przepisach prawa). Dla 
tego typu inwestycji zawartość zatwierdzanej dokumentacji projektowej winna być minimalizowana do zakre-
su umożliwiającego kontrolę wyłącznie ww. zagadnień. Po przeprowadzeniu stosownych analiz Zespół stwier-
dził, że granicznymi parametrami budynków, które mogłyby podlegać uproszczonej procedurze jest wysokość 
do 11 m oraz powierzchnia zabudowy do 200 m².

 � 26.07.2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa skierowało do Rady MPOIA RP pismo 
(DPP.053.38.2016.KŁ NK110319/16), w którym odpowiadając na prośbę Rady MPOIA RP o podanie komplet-
nej listy przepisów odrębnych, o których mowa w art. 61. ust. 1 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym – informuje, iż obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace 
dotyczące zamieszczenia na stronie internetowej najważniejszych informacji z zakresu planowania i zagospo-
darowania przestrzennego, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Planuje się, że na stronie in-
ternetowej zastaną m.in. zamieszczone informacje o przepisach, innych niż ww. ustawa, dotyczących systemu 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak również o ustawach mających wpływ na ten system.

Sierpień 2016 r.
 � W sierpniu w Zespole ds. Legislacji MPOIA RP toczyły się intensywne prace analityczne dotyczące rozpoznania 

działania regulacji francuskich, które dla uczytelnienia postanowiono zilustrować rysunkami pokazującymi 
w schematyczny sposób zasady ustalania odległości budynków od granic działki sąsiedniej oraz od osi ulicy, 
przy której są lokalizowane. Z uwagi na duży uniwersalizm regulacji francuskich, założono, że rysunki ilustro-
wać będą także zabudowę położoną na terenie nachylonym (na stoku). W podobnie schematycznym ujęciu 
podjęto próbę zilustrowania polskich przepisów z 1928 r. oraz współczesnych niemieckich.

 � W sierpniu Zespół ds. Legislacji MPOIA RP przygotowywał propozycję zmiany art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy 
Prawo budowlane, według którego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa instalacji elektroenergetycz-
nych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku. Przepis pozor-
nie prosty – w praktyce natrafia na sprzeczne interpretacje. Zastosowane sformułowanie „wewnątrz budyn-
ku” okazało się niejednoznaczne, co spowodowało, że funkcjonujące na terenie województwa małopolskiego 
organy administracji architektoniczno-budowlanej przyjęły rozbieżne interpretacje.

 � 31.08.2016 r. Rada MPOIA RP zwróciła się do KRIA RP (pismo L.dz.432/MPORIA/2016) z prośbą o przekazanie 
do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa propozycji zmiany art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budow-
lane, opracowanej w Zespole ds. Legislacji. Prace nad regulacją spowodowane były postulatami architektów 
o potrzebie ujednolicenia interpretacji stosowanej procedury i korekcie regulacji. Ponadto – zamknięty kata-
log rodzajów instalacji zwolnionych z obowiązku uzyskiwania decyzji zezwalających na budowę – postrzegany 
był za mało racjonalne rozwiązanie. Odpowiadając na zgłaszane przez projektantów problemy sformułowano 
propozycję zmiany przepisu, którą w formie załącznika dołączono do pisma skierowanego do KRIA. 

Wrzesień 2016 r.
 � 8.09.2016 r. przedstawiciele Rady MPOIA RP spotkali się w siedzibie MPOIA RP z Panem Tomaszem Żuchow-

skim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Tematem rozmów była przygoto-
wywana przez Radę MPOIA RP konferencja w Krynicy-Zdroju, poświęcona szczególnym warunkom realizacji 
budownictwa jednorodzinnego. Rozmawiano także o udziale w konferencji przedstawicieli Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa oraz możliwości prezentacji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego połączo-
nej z debatą środowiska architektów na temat przygotowywanych zmian legislacyjnych.
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 � We wrześniu Zespół ds. Legislacji MPOIA RP kontynuował prace nad tekstem Art. R 111-18 pochodzącego 
z francuskiego Kodeksu urbanistycznego (Code de l’urbanisme), który reguluje minimalne odległości budynków 
od granic działki sąsiedniej. Z pomocą zaprzyjaźnionych architektów dopracowany został tekst tłumaczenia z j. 
francuskiego na j. polski “Art. R 111-18 – Poza sytuacją gdzie budynek znajduje sie na granicy działki, odległość 
liczona poziomo z każdego punktu owego budynku do najbliższego punktu granicy działki, musi być co najmniej 
równa połowie różnicy rzędnych pomiędzy tymi dwoma punktami i nie może być mniejsza niż trzy metry.”).

Równolegle z analizą prawa francuskiego – Zespół ds. Legislacji MPOIA RP prowadził prace mające na celu 
zabudowy jednorodzinnej, dla zabudowy zagrodowej z wyłączeniem budynków inwentarskich oraz dla bu-
dynków rekreacji indywidualnej

 � 30 września 2016 r. opublikowany został projekt rządowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Dokument 
został przekazany poprzez Radę MPOIA RP do środowiska architektów z Małopolski, w tym do Zespołu ds. Legi-
slacji MPOIA RP. Rozpoczęły się analizy tekstu projektu Kodeksu, prowadzone w ramach konsultacji publicznych.

Październik 2016 r.
 � 3.10.2016 r. Przewodniczący Komisji Legislacyjnej KRIA wysłał m.in. do MPOIA RP informację o przystąpie-

niu przez KRIA do analizy projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego wraz z prośbą o przesłanie opinii 
dotyczących KUB w terminie do 11 października 2016 r. Ze względu na krótkie terminy wyznaczone przez 
ustawodawcę do konsultacji, rozległość, charakter i wagę dokumentu KRIA uznała, iż opinie i uwagi skoncen-
trować należy na kwestiach zasadniczych w świetle głównej tezy postawionej przez IARP: „gwarancje prawne 
właściwej metodologii procesu inwestycyjnego, w tym zasadnicza rola architekta w tym procesie, muszą się 
stać jednym z podstawowych celów regulacji ustawowej procesu inwestycyjnego”

 � 5.10.2016 – Przedstawiciele Rady MPOIA RP spotkali się w Warszawie z Panem Tomaszem Żuchowskim, Pod-
sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Omawiano szczegóły organizacyjne doty-
czące udziału przedstawicieli Ministerstwa w przygotowywanej przez Radę MPOIA RP konferencji w Krynicy-
-Zdroju, która zaplanowana została w dniach 21–22 października 2016 r.

 � 11.10.2016 r. przesłane zostały do KL KRIA przygotowane w Zespole ds. Legislacji MPOIA RP pierwsze opinie 
dotyczące przygotowanego przez Rząd projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego z dnia 30.09.2016 r. 
Zwrócono w nich uwagę na:

 – wymagające dopracowania definicje pojęć stosowanych w KUB;
 – wprowadzenie wielu nowych i skomplikowanych procedur;
 – brak jednoznaczności odnośnie statusu prawnego nowego „studium”;
 – uznaniowość proponowanej procedury ustalania parametrów planowanej inwestycji w sytuacji braku planu 
miejscowego;

 – ogólnikowe regulacje odnoszące się do określania zasięgu uciążliwości inwestycji;
 – niedopracowane przepisy ustalające zasady sytuowania budynków;
 – niejasne kryteria wyboru niektórych regulacji przeniesionych z rozporządzenia do KUB
 – sposób ustalania stron w postępowaniach
 – nowe podejście do projektu budowlanego, które nie jest w KUB sprecyzowane (zasadnicze rozstrzygnięcie 
ma nastąpi w Rozporządzeniu, którego projekt nie jest obecnie konsultowany);

 – nowe, niesprecyzowane podejście do zagadnienia kontroli dokumentacji inwestora;
 – brak doprecyzowania procedury badania spójności pomiędzy koncepcją urbanistyczno-architektoniczną 
a późniejszym projektem budowlanym.

 � 17–18.10.2016 przedstawiciele Zespołu ds. Legislacji MPOIA RP wzięli udział w dwudniowym spotkaniu Ko-
misji Legislacyjnej KRIA. Zasadniczym tematem obrad Komisji był projekt rządowego Kodeksu urbanistyczno-
-budowlanego z dnia 30.09.2016 r.

 � 21–22.10.2016 r. odbyła się organizowana przez Radę MPOIA RP konferencja w Krynicy-Zdroju. Tym razem 
tematem przewodnim był dom. Tytuł „Dom dla Rodziny” okazuje się niezwykle pojemnym hasłem i to nie tylko 
z uwagi na skalę realizacji domów (w Małopolsce ok 75% pozwoleń na budowę inwestycji kubaturowych to domy 
jednorodzinne). Dom taki jest zjawiskiem ekonomicznym, społecznym a z uwagi na skalę – także przestrzennym.
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W pierwszym dniu przedstawiciele Zespołu ds. Legislacji MPOIA RP w prezentacji „Budownictwo jednoro-
dzinne – szczególne warunki realizacji” omówili wypracowane w Zespole propozycje legislacyjne. Przedsta-
wiono analizę jednoznacznie brzmiących przepisów dotyczących regulowania odległości budynków od granicy 
działki, obowiązujących w Niemczech, Francji oraz w Polsce w latach 1928–1961. Na ich bazie pokazany został 
pomysł na prostą regulację, która sprawdza się w każdych warunkach terenowych i sąsiedzkich. Na koniec 
zaprezentowane zostały założenia do tzw. Małego Kodeksu budowlanego” przygotowanego przez MPOIA RP 
dla budownictwa jednorodzinnego.
W ramach konferencji odbyła się także debata nad założeniami do Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. 
Bazą do dyskusji było wystąpienie Pana Tomasza Żuchowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie In-
frastruktury i Budownictwa oraz Pana Michała Leszczyńskiego, przedstawiciela Departamentu Polityki Prze-
strzennej MIiB oraz Pana Błażeja Korczaka, Naczelnika Wydziału Procesu Inwestycyjnego Departamentu Bu-
downictwa MIiB.

 � 28.10.2016 r. wysłane zostały z MPOIA RP do Komisji Legislacyjnej KRIA kolejne opinie w formie zbiorczego 
zestawienia uwag, przygotowane przez architektów z MPOIA RP a dotyczące przygotowanego przez Rząd pro-
jektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego z dnia 30.09.2016 r.

 � 28.10.2016 r. Rada MPOIA RP wysłała mailowo do architektów z MPOIA RP link do prezentacji założeń do Ko-
deksu urbanistyczno-budowlanego, przedstawianych podczas Konferencji w Krynicy-Zdroju przez przedsta-
wiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, wraz z prośbą o refleksję nad tym dokumentem i uwagi 
z terminem do 4 listopada 2016 r. 

Listopad 2016 r.
 � 10.11.2016 r. w Departamencie Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyła się debata 

nad szczegółowymi zapisami Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, w kontekście realizacji procesu inwesty-
cyjnego. Była to kontynuacja dyskusji nad zapisami Kodeksu, rozpoczęta podczas konferencji „Dom dla rodzi-
ny” zorganizowanej w Krynicy-Zdroju.

 � W debacie udział wzięli przedstawiciele Rady MPOIA RP (zamiejscowy panel dyskusyjny konferencji krynic-
kiej). Ministerstwo reprezentowali m.in. Pani Anita Oleksiak, Dyrektor Departamentu Budownictwa, Pan Bła-
żej Korczak, Naczelnik Wydziału Procesu Inwestycyjnego Departamentu Budownictwa MIiB oraz Pan Michał 
Leszczyński, przedstawiciel Departamentu Polityki Przestrzennej MIiB.

Przedstawiciele Rady MPOIA RP omówili uwagi do KUB przesłane przez architektów z Małopolski, w ramach 
kontynuacji dyskusji rozpoczętej podczas konferencji „Dom dla rodziny”.

 � W listopadzie prowadzono w Zespole ds. Legislacji MPOIA RP prace redakcyjne nad przeznaczonym do publi-
kacji wystąpieniem „Budownictwo jednorodzinne – szczególne warunki realizacji”. Tekst ten wraz z innymi 
materiałami prezentowanymi podczas konferencji „Dom dla rodziny”, Rada MPOIA RP zamierza opublikować 
w specjalnym biuletynie pokonferencyjnym.

 � 24.11.2016 r. Rada MPOIA RP przesłała do KRIA uzupełnienie uwag architektów z MPOIA RP złożonych do pro-
jektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego – opracowanych po dyskusji nad Kodeksem, prowadzonych pod-
czas konferencji w Krynicy-Zdroju oraz po jej zakończeniu (zestawienie ankietowe oraz tabela z uwagami). 
Rada przekazała do KRIA także własne stanowisko zawierające uwagi i opinie do projektu Kodeksu (pismo 
z dnia 21.11.2016 r.)

Grudzień 2016 r.
 � 1.12.2016 r. przesłana została do Komisji Legislacyjnej KRIA przygotowana w ramach Zespołu ds. Legislacji 

MPOIA RP opinia w sprawie ministerialnego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Mini-
stra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1034). Opinia sporządzona została na wniosek KL KRIA i była odpowiedzią na prowadzone 
przez Ministerstwo konsultacje publiczne projektu zmiany rozporządzenia.

 � 12.12.2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Legislacyjnej KRIA, której wiodącym tematem 
była analiza obowiązujących przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 



MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP

26

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak i rozwiązań przedstawionych w projekcie Kodeksu urbanistyczno-
-budowlanego. Podczas spotkania KL KRIA – przedstawiciele Zespołu ds. Legislacji MPOIA RP zaprezentowali 
alternatywne, względem obecnie obowiązujących, sposoby sytuowania budynków w oparciu o regulacje fran-
cuskie, niemieckie i polskie z 1928 r.

 � W grudniu Rada MPOIA RP przygotowała do wydania „kalendarz architekta 2017” – w którym zamieszczono 
dwanaście artykułów z Konstytucji RP, wybranych przez Zespół ds. Legislacji MPOIA RP.

 � W grudniu Rada MPOIA RP prowadziła działania legislacyjne, kontynuując prace nad opracowywanym 
w MPOIA RP „Małym kodeksem budowlanym”, który regulować ma procedury budowlane dotyczące obiek-
tów o powierzchni zabudowy do 200m² oraz o wysokości do 11 m w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej 
z wyłączeniem budynków inwentarskich oraz dla budynków rekreacji indywidualnej.

 � 19.12.2016 r. na stronie internetowej MPOIA RP opublikowana została informacja przygotowana przez Zespół 
ds. Legislacji MPOIA RP – o wejściu w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy 
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z dnia 16 wrze-
śnia 2016 r. poz. 1493).

Styczeń 2017 r.
 � 2.01.2017 r. na stronie internetowej MPOIA RP opublikowana została informacja przygotowana przez Zespół 

ds. Legislacji MPOIA RP – o wejściu w życie dwóch istotnych dla procesu inwestycyjnego ustaw:

 – ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U.2016.2249);
 – ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsię-
biorców (Dz.U.2016.2255).

 � 22.01.2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Legislacyjnej KRIA, podczas której omawiane były 
wady niektórych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie – ze szczególnym uwzględnieniem § 12, 13 i 60 WT. Omawiano dwa warianty pro-
ponowanych zmian regulacji. Pierwszy oparty na metodzie kładów i kątów prezentowany przez przedstawi-
cieli Zespołu ds. Legislacji MPOIA RP, drugi na zmodyfikowanym § 13.

 � 27.01.2017 r. przekazane zostało do Komisji Legislacyjnej KRIA opracowanie przygotowane przez Zespół ds. 
Legislacji i Radę MPOIA RP z propozycją przepisów ustalających zasady sytuowania obiektów kubaturowych:

 – ustalających minimalne odległości obiektów kubaturowych od granic z innymi działkami w taki sposób, aby 
projektowanie obiektów mogło być uniezależnione od sytuacji przestrzennej i prawnej na działkach sąsied-
nich (w takich sytuacjach udział sąsiadów jako stron postępowania – byłby zbędny);

 – ustalających minimalne odległości pomiędzy obiektami kubaturowymi na tej samej działce z możliwością 
wprowadzenia między nimi najefektywniejszych relacji przestrzennych.

arch. Bożena Nieroda
Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP ds. Legislacji

Przewodnicząca Zespołu ds. Legislacji
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c) Sprawozdanie Zespołu Rzeczoznawców

Rok 2016 był drugim rokiem działania Zespołu Rzeczoznawców, powołanego 17.06.2014 r. przez Radę 
MPOIA RP. Głównym celem działania Zespołu jest służenie Członkom Izby pomocą w codziennej pracy oraz wspie-
ranie działania Rady. 

Skład Zespołu – osoby aktywnie biorące udział w opracowywaniu opinii oraz w spotkaniach zespołu – to Koleżan-
ki i Koledzy: 

 � Wojciech Dobrzański (pełniący funkcję koordynatora z ramienia Rady), 
 � Marta Bruzda (sekretarz), 
 � Piotr Chuchacz, 
 � Izabela Przybyłkiewicz,
 � Katarzyna Rapacz-Konias, 
 � Marek Tarko, 
 � Andrzej Walkowski, 
 � Zbigniew Wikłacz,
 � Jarosław Wilk, 
 � Witold Zieliński.
 � W końcu roku do składu zespołu dołączył kolega Jacek Węcławowicz.

Do końca 2016 roku odbyło się dziesięć roboczych spotkań Zespołu Rzeczoznawców. Comiesięczne spotkania sta-
nowią ważny element pracy – służą dyskusji pomiędzy członkami zespołu, bezpośredniej konfrontacji przemyśleń 
– jednakże podkreślić należy, że opinie powstają pomiędzy spotkaniami jako efekt pracy poszczególnych osób, 
na bieżąco recenzowanej poprzez kontakt internetowy z resztą zespołu. 

Zespół przygotował dwadzieścia siedem opinii, będących odpowiedziami na problemy zgłaszane przez członków 
Izby. Dziewiętnaście opinii – uznanych przez Radę za przydatne ogółowi członków Izby – umieszczonych zostało 
na stronie MPOIA RP w zakładce Zespołu Rzeczoznawców, zaś wszystkie będące odpowiedzią na konkretne pyta-
nie wystosowano do osób, które pytanie zadały. 
Poniższa tabela zawiera zestawienie opinii powstałych w 2016 roku. 

Lp. Nr Zakładka ZR 
na stronie 

internetowej

opracowanie problematyka

1 ZR 18_20160128 Zbigniew Wikłacz zakres projektu zamiennego w odniesieniu 
do zmieniających się przepisów prawa

2 ZR 19_20160219 tak Katarzyna Rapacz-Konias nasłonecznienie pokoi hotelowych

3 ZR 20_20160219 tak Izabela Przybyłkiewicz,
Piotr Chuchacz

uzgodnienie projektu pod względem ochrony 
pożarowej

4 ZR 21_20160301 tak Izabela Przybyłkiewicz,
Piotr Chuchacz

scenariusz pożarowy (dotychczasowy: scena-
riusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru)

5. ZR 22_20160301 tak Izabela Przybyłkiewicz
Wojciech Dobrzański

ocieplenie ścian w klatkach schodowych ogrze-
wanych

6. ZR 23_20160311 Wojciech Dobrzański określanie klasy odporności ogniowej w budyn-
kach istniejących 

7. ZR 24_20160314 tak Wojciech Dobrzański sytuowanie budynku w zabudowie jednoro-
dzinnej ścianą bez otworów w granicy z działką 
sąsiednią 

8. ZR 25_20160322 Jarosław Wilk powierzchnia antresoli

9. ZR 26 _20160324 Izabela Przybyłkiewicz  sprawdzenie projektu wykonawczego

10. ZR 27 _20160420 tak Piotr Chuchacz nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego 
projektu budowlanego
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Lp. Nr Zakładka ZR 
na stronie 

internetowej

opracowanie problematyka

11. ZR 28 _20160420 tak Piotr Chuchacz sposób wydzielenia miejsc postojowych

12. ZR 29 _20160515 Wojciech Dobrzański budynki rekreacji indywidualnej

13. ZR30 _20160622 tak Izabela Przybyłkiewicz
Marta Bruzda

stosowanie Polskich Norm

14. ZR31 _20160627 Katarzyna Rapacz-Konias
Marta Bruzda

ekspertyza w związku z przebudową i rozbudo-
wą istniejącego budynku mieszkalnego 

15. ZR32 _20160704 tak Wojciech Dobrzański obiekty których projekty nie podlegają spraw-
dzeniu

16. ZR33 _20160704 tak Wojciech Dobrzański ogrzewanie kominkiem

17. ZR34 _20160704 tak Andrzej Walkowski wysokość budynku

18. ZR35 _20160819 Marta Bruzda obiekty zgłaszane a zgodność z planem

19. ZR36_20161017 tak Wojciech Dobrzański warunki pożarowe dla klatki nie służącej ewa-
kuacji

20. ZR 37_20161017 tak Wojciech Dobrzański nadbudowa budynku zbliżonego do granicy

21. ZR 38_20161017 tak Wojciech Dobrzański odległość pożarowa od lasu

22. ZR 39_20161017 tak Izabela Przybyłkiewicz projektowanie garaży niezależnych

23. ZR 40_20161017 Katarzyna Rapacz-Konias naturalne oświetlenie w salach konferencyj-
nych

24. ZR41 _20161117 tak Marta Bruzda ściana z oknami 

25. ZR42 _20161117 tak Marta Bruzda projekt budowlany przy powtarzalności budyn-
ków

26. ZR 43_20161121 tak Izabela Przybyłkiewicz droga pożarowa

27. ZR44 _20161214 tak Katarzyna Rapacz-Konias czerpnie wentylacyjne

Członkowie Zespołu Rzeczoznawców brali ponadto udział w następujących pracach:
1. Opiniowanie oraz propozycje zmian do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Opiniowanie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
3. Udział w konferencji tematycznej w Krynicy-Zdroju ze szczególnym uwzględnieniem problemów związa-

nych z zapisami warunków technicznych dotyczących zasad lokalizacji budynków mieszkalnych na tle obo-
wiązujących uregulowań w krajach europejskich.

4. Prace nad stworzeniem Małego Kodeksu Budowlano-Urbanistycznego dla potrzeb budownictwa jednoro-
dzinnego, zagrodowego i rekreacji indywidualnej.

5. Propozycja stworzenia jednolitych i prostych zasad dla lokalizacji obiektów budowlanych zastępujących 
dotychczasowe zapisy w warunkach technicznych.

Sprawozdanie przygotowała
arch. Marta Bruzda

sekretarz Zespołu Rzeczoznawców 
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
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d) Sprawozdanie Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu

Informacja ogólna
Zespół do spraw Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA RP działa od 10.12.2014 r. W skład zespołu 
wchodzą architekci IARP: Grzegorz Lechowicz, Piotr Chuchacz, Łukasz Krawontka, Maciej Nitka, Olaf Jasnorzew-
ski, Krzysztof Gondek oraz Rafał Kuliński. 
W 2016 r. funkcję Koordynatora prac zespołu przejął z rąk Grzegorza Lechowicza kolega Piotr Chuchacz. Sekreta-
rzem zespołu pozostaje nadal Olaf Jasnorzewski.
W ciągu roku Zespół odbył 11 spotkań roboczych, realizując zadania i program opisany w punkcie 2 i 3 niniejszego 
sprawozdania.

Struktura i kompetencje
Od początku istnienia zespół koncentruje się na kilku podstawowych obszarach tematycznych, na które składają 
się: konkursy i przetargi, umowy, standaryzacja usług, warsztat zawodowy, prawa autorskie, regulaminy i certyfi-
kacja sędziów konkursowych oraz przepisy techniczno-budowlane. 

W pierwszym roku działania zespołu (2015) każda z osób w nim pracujących koordynowała jeden z ww tematów. 
W minionym roku (2016) cały zespół skupił się, w przeważającej mierze, na zagadnieniach dotyczących warsztatu 
zawodowego oraz na licznych interwencjach w sprawie wadliwie przygotowanych konkursów architektonicznych 
i przetargów na projekty architektoniczno-budowlane, ogłaszanych przez instytucje publiczne na terenie Ma-
łopolski. Ponadto członkowie zespołu podzielili się opracowaniem zagadnień obejmujących pozostałe obszary 
działalności.

Realizacja programu 

Konkursy i przetargi:
 � Współpraca wraz z SARP o. Kraków z Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w sprawie „Konkursu na wykona-

nie koncepcji (…) dla Muzeum PRL w Krakowie”. Spotkania robocze, negocjacje ws zapisów regulaminowych 
i wzoru umowy (luty – kwiecień 2016). Pomimo uwzględnienia wielu uwag dot. regulaminu, ostatecznie wy-
dano negatywną opinię, ze względu na niewłaściwe zapisy we wzorze umowy.

 � Współpraca wraz z SARP o. Kraków z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (luty – gru-
dzień 2016) w sprawie Konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z oto-
czeniem pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego, przedłużenie ul. Śliskiej w Krakowie. Spotkania robo-
cze, negocjacje w/s zapisów regulaminowych i wzoru umowy, interwencja. Ostatecznie akceptacja warunków 
regulaminu i wzoru umowy, udział przedstawiciela MPOIA RP w sądzie konkursowym. 

 � Współpraca (kwiecień 2016) z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – przekazanie, 
w celach szkoleniowo – lobbingowych, opracowanego w ZWWZ MPOIA RP „RAMOWEGO PROJEKTU UMOWY 
NA PRACE PROJEKTOWE”.

 � Analiza warunków konkursu na „Zagospodarowanie terenów Pańskiej Góry na cele rekreacyjno-sportowe 
w Andrychowie”. Konkurs studialny – nie przeprowadzono interwencji.

 � Interwencja wraz z SARP o. Kraków (czerwiec 2016) w sprawie Konkursu na opracowanie koncepcji archi-
tektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” 
w Krakowie.

 � Współpraca z Akademią Muzyczną w Krakowie (lipiec 2016) w sprawie „Konkursu na nową siedzibę AM 
w Krakowie”. Analiza i opiniowanie zapisów regulaminowych.

 � Interwencja (listopad 2016) w sprawie Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodaro-
wania rynku w Limanowej.

 � Interwencja (grudzień 2016) w sprawie Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej 
budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Drogowców.
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 � Interwencja w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie projektu koncepcyjnego budynku Biblioteki 
Miejskiej w Krzeszowicach.

 � Interwencja (grudzień 2016 – styczeń 2017) w sprawie Konkursu na „Budowę hali sportowo-widowiskowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie”.

Na podstawie doświadczeń z przeprowadzonych interwencji, w ZWWZ wdrożono dwuetapową wewnętrzną 
procedurę tzw. „karuzelę interwencyjną”. Zadania przydzielane są członkom zespołu wg ustalonej kolejności po-
wtarzającej się cyklicznie. Opracowane stanowisko robocze trafia do Koordynatora (do wiadomości wszystkim 
członkom), który po ewentualnych korektach przedstawia stanowisko Radzie MPOIA RP. Dla usprawnienia, ujed-
nolicenia i zobiektywizowania działań, Zespół opracował listę kontrolną tzw. „checklistę”, wg której prowadzone 
są analizy postępowań.

Przygotowanie do publikacji na stronie internetowej MPOIA RP w zakładce ZWWZ, zestawienia wystosowanych 
pism interwencyjnych.

Umowy:
 � Konsultacje wewnętrzne, w obrębie ZWWZ MPOIA RP oraz z członkami Rady MPOIA RP, końcowej wersji projek-

tu umowy wzorcowej, naniesienie korekt oraz uwag członków Zespołu, redakcja ostatecznej wersji dokumentu.

 � Przygotowanie końcowej wersji RAMOWEGO PROJEKTU UMOWY NA PRACE PROJEKTOWE, regulującego 
pełny zakres działalności architektonicznej – od najmniejszych, po największe inwestycje. Dokument przyjął 
ostatecznie formę zestawienia propozycji zapisów umownych, wraz z objaśnieniami w formie przypisów (di-
daskaliów). W przypisach znalazły się zarówno definicje użytych pojęć, informacje o podstawach prawnych 
proponowanych zapisów umownych, jak i inne ważne informacje mające kluczowe znaczenie dla BHP pracy 
architekta. 

 � Skierowanie dokumentu do Rady MPOIA RP. 

 � RAMOWY PROJEKT UMOWY NA PRACE PROJEKTOWE, został przyjęty przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP (luty 2016) jako podstawa do sformułowania indywidualnej umowy, spełniającej rekomendo-
wane standardy umowy na prace projektowe.

 � Skierowanie dokumentu, wraz z rekomendacją Rady MPOIA RP, do Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawo-
du przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, do dalszych prac związanych z opracowaniem umowy wzorcowej.

 � Prezentacja RAMOWEGO PROJEKTU UMOWY NA PRACE PROJEKTOWE na spotkaniu Zespołu ds. Warunków 
Wykonywania Zawodu przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, konsultacje, dyskusja, wnioski.

 � Skierowanie dokumentu do digitalizacji, po uzyskaniu akceptacji Rady MPOIA RP. Współpraca z informaty-
kiem, konsultacje, zmiany funkcjonalności narzędzi generatora, testowanie aplikacji.

 � Aplikacja – „generator umów” zostanie umieszczona na stronie internetowej MPOIA RP i będzie dostępna 
przez link w zakładce ZWWZ. Umożliwia generowanie indywidualnych umów przez członków MPOIA RP, 
po zalogowaniu się do systemu. 

 � Opracowanie regulaminu korzystania z generatora umów (prace w toku). Analiza koniecznych zapisów w re-
gulaminie pod kątem ochrony i administrowania ewentualnymi danymi osobowymi wobec wymogów Ustawy 
o ochronie danych osobowych i GIODO.

 � Publikacja na stronie internetowej MPOIA RP w zakładce ZWWZ, RAMOWEGO PROJEKTU UMOWY NA PRACE 
PROJEKTOWE (pdf i wersja edytowalna).

Standaryzacja Usług:
 � Kontynuacja przygotowania – we współpracy z MOIIB – modelowego zestawienia projektów branżowych, 

obejmującego część merytoryczną (rysunki techniczne i opisy) oraz formalno-prawną (procedury, uzgodnie-
nia, wymagane dokumenty) jako elementów wymaganych do kompletnego projektu architektoniczno-bu-
dowlanego domu jednorodzinnego (prace i konsultacje w toku).
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 � Opracowanie analizy porównawczej dokumentów RAMOWY PROJEKT UMOWY NA PRACE PROJEKTOWE 
opr. MPOIA RP, luty 2016 i STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA, opr. DOIA 
styczeń 2016. 

Warsztat zawodowy
 � Analiza dostępnego na rynku oprogramowania w systemie BIM pod kątem dostępności, kompatybilności, 

ceny, możliwości ilość funkcji (prace w toku).

 � Przygotowanie ankiety dot. oprogramowania używanego przez członków MPOIA RP do sporządzania projek-
tów architektoniczno-budowlanych pod kątem stosowania programów w systemie BIM (dostępność, cena, 
kompatybilność, ilość funkcji). Wyniki posłużą do wypracowania stanowiska MPOIA RP ws. obowiązku stoso-
wania BIM w zamówieniach publicznych w kontekście obecnych i planowanych zmian w ustawie PZP (prace 
w toku).

 � Zestawienie (aktualizacja zestawienia) Norm i przepisów technicznych mających zastosowanie przy sporzą-
dzaniu projektów architektoniczno-budowlanych i uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.

 � Kontynuacja prac nad przygotowaniem wzoru identyfikacji graficznej dla opracowań rysunkowych w projek-
tach budowlanych (sygnowanego przez MPOIA RP).

 � Opracowanie wzorcowego opisu projektu budowlanego (prace w toku).

 � Przedstawienie pomysłu utworzenia Centrum Informacji Technicznej i opracowania katalogu / zbioru zasad 
dotyczących projektowania poszczególnych elementów budynku i stosowania w nich różnych materiałów 
i technologii budowlanych.

 � Szczegółowa analiza oraz przygotowanie uwag i propozycji zmian do rządowego projektu nowelizacji Ustawy 
o Prawo zamówieniach publicznych.

 � Analiza dotychczasowych prób usystematyzowania sposobu wyceny prac projektowych. Publikacja na stronie 
internetowej MPOIA RP w zakładce ZWWZ, linków do: Kalkulaćki – kalkulatora godzin pracy architekta, autor-
stwa Czeskiej Izby Architektów oraz izbowych regulaminów wynagrodzeń za prace projektowe.

 � Opracowanie propozycji korekt dokumentu STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHI-
TEKTA, styczeń 2016 opr. DOIA; podjęcie próby uspójnienia i skoordynowania zapisów z dokumentem RAMO-
WY PROJEKT UMOWY NA PRACE PROJEKTOWE opr. MPOIA RP, luty 2016, oraz z kalkulatorem wynagrodzeń 
za prace projektowe opracowanym przez kol. Piotra Gadomskiego (prace w toku).

 � Zredagowanie i przygotowanie do publikacji Leksykonu pojęć i definicji zawartych w aktach prawnych doty-
czących procesu inwestycyjnego oraz rozszerzenia ww. leksykonu w postaci otwartej listy zagadnień i pojęć 
wymagających zdefiniowania. 

 � Publikacja LEKSYKONU na stronie internetowej MPOIA RP w zakładce ZWWZ.

 � Propozycja zorganizowania nowych szkoleń zawodowych w siedzibie MPOIA RP (stacjonarnie wraz z opcją 
„e-learningu”) oraz udostępnienia tychże szkoleń członkom MPOIA RP w wersji „on-line” – do odtworzenia 
po szkoleniu,

Prawa Autorskie
 � Przygotowanie ankiety dotyczącej stosowania (w praktyce) przez członków MPOIA RP zapisów o prawach 

autorskich do projektów oraz postrzegania przez nich tego zagadnienia.

 � Przygotowanie definicji i zaleceń dotyczących praw autorskich, do wykorzystania przy formułowaniu zapisów 
dokumentu RAMOWY PROJEKT UMOWY NA PRACE PROJEKTOWE.
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Regulaminy i Certyfikacja Sędziów Konkursowych
 � Przygotowanie standardów dotyczących kwalifikacji, wyboru, certyfikacji i oceny sędziów konkursowych (pra-

ce w toku)

 � Przygotowanie zestawu procedur do stosowania przez sędziów podczas postępowań konkursowych (prace 
w toku)

 � Przygotowanie, do publikacji na stronie MPOIA RP, listy sędziów, którzy brali udział w konkursach będących 
przedmiotem interwencji MPOIA RP. Alternatywnie przygotowanie zestawienia regulaminów konkursowych 
(pełna treść regulaminów) będących przedmiotem interwencji MPOIA RP.

Przepisy techniczno-budowlane
 � Przygotowanie do publikacji na stronie MPOIA RP, analizy dotyczącej zacieniania terenu inwestycji i terenów 

do niego przyległych, stanowiącej podstawę do określenia Obszaru Oddziaływania Obiektu w projekcie archi-
tektoniczno-budowlanym (prace w toku). 

 � Analiza projektu Kodeksu Urbanistyczno Budowlanego.

 � Analiza nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity otrzymano od Zespołu ds. Warun-
ków Wykonywania Zawodu przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP.

Współdziałanie 

Oprócz pracy w ramach zespołu, ZWWZ współpracował z innymi zespołami MPOIA RP, a także Zespołem ds. Wa-
runków Wykonywania Zawodu przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP oraz Izbami Okręgowymi i organizacjami 
zrzeszającymi inżynierów i architektów:

Współpraca wewnętrzna:
 � z Zespołem do spraw Legislacji – wymiana materiałów roboczych i uwag związanych z bieżącą pracą legisla-

cyjną obu zespołów.

 � z Zespołem Rzeczoznawców – konsultowanie zestawienia aktów prawnych oraz zestawienia Norm i przepisów 
technicznych mających zastosowanie przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych i uzyskiwa-
niu pozwolenia na budowę.

Współpraca zewnętrzna:
 � ze Śląską Okręgową Izbą Architektów (SLOIA) – w kwestii analizy oraz przygotowania uwag i propozycji zmian 

do rządowego projektu nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 � z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (MOIIB) – w kwestii przygotowania modelowego ze-
stawienia projektów branżowych, obejmującego część merytoryczną (rysunki techniczne i opisy) oraz formal-
no-prawną (procedury, uzgodnienia, wymagane dokumenty) jako elementów wymaganych do kompletnego 
projektu architektoniczno-budowlanego domu jednorodzinnego.

 � ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) – podczas interwencji w sprawie konkursów architektonicz-
nych oraz podczas prac nad przygotowaniem dokumentów formalnych dla sędziów obsługujących konkursy 
architektoniczne. 

 � Z kancelariami prawnymi, m.in. z Panem mecenasem Piotrem Konopką oraz Panią mecenas Anną 
Bożek-Mozgałą – przy opracowywaniu analiz prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień związanych z wyko-
nywaniem zawodu architekta.

 � Z Zespołem do Spraw Warunków Wykonywania Zawodu przy Krajowej Izbie Architektów, którego członkiem 
jest kolega Piotr Chuchacz, działania:

Przekazanie RAMOWEGO PROJEKTU UMOWY NA PRACE PROJEKTOWE, konsultacje, dyskusja, wnioski. Analizy 
przepisów: nowelizacji ustawy PZP, projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
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Wymiana doświadczeń w zakresie zapisów dot. praw autorskich stosowanych w umowach na prace projektowe. 
Analiza zapisów regulaminowych (wytyczne do interwencji) Konkursu na Koncepcję architektoniczno-urba-
nistyczną Zespołu obiektów biurowych (…) oraz koncepcji terenu zieleni miejskiej (…) przy ul. Hryniewickiego 
10 w Gdyni.

Podsumowanie 

Podstawowym zadaniem ZWWZ jest wypracowanie wzorców – zarówno w postaci dokumentów jak i sposobów 
postępowania przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych. Zespół dąży do wypracowania pro-
cedur, które będą pomocne architektom w kontaktach z klientem indywidualnym i instytucjonalnym dla ograni-
czenia ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu. Ponadto znaczącą część pracy Zespołu stanowiły interwen-
cje dotyczące postępowań konkursowych i przetargowych terenie Małopolski. Zapisy regulaminowe oraz wzory 
umów raziły asymetrią praw i obowiązków przysługujących Zamawiającemu i Wykonawcy, zawierały wymogi nie-
możliwe do spełnienia przez architekta-projektanta oraz godziły jego prawa autorskie. W konsekwencji zagrażały 
interesowi społecznemu, polegającemu na optymalnym wydatkowaniu środków publicznych przy jednoczesnej 
realizacji inwestycji o jak najlepszych parametrach estetycznych i użytkowych. W większości przypadków Zespół 
i Rada MPOIA RP, nie rekomendowały udziału w opisanych zadaniach. Uzupełnieniem przeprowadzonych inter-
wencji jest zaangażowanie Zespołu w opracowanie obiektywnych zasad oceny zapisów regulaminowych i wzorów 
umów. Ma to na celu doprowadzenie do systemowej certyfikacji postępowań konkursowych. 

Planowany program działań na kolejny rok kadencji 
Kontynuacja podjętych działań, w tym priorytety:

 � Opracowanie i doprowadzenie do wprowadzenia obiektywnego systemu certyfikacji postępowań konkurso-
wych jako podstawy do certyfikacji sędziów konkursowych.

 � Prace nad uspójnieniem dokumentów RAMOWY PROJEKT UMOWY NA PRACE PROJEKTOWE opr. MPOIA RP, 
luty 2016 i STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA, opr. DOIA styczeń 2016

 � Informacja nt. dostępnego na rynku oprogramowania w systemie BIM pod kątem dostępności, kompatybil-
ności, ceny).

 � Opracowanie wzoru identyfikacji graficznej dla opracowań rysunkowych w projektach budowlanych.

 � Opracowanie wzorcowego opisu projektu budowlanego. 

arch. Piotr Chuchacz 
Koordynator Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu 

przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

arch. Olaf Jasnorzewski 
Sekretarz Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu 

przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
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e) Informacja Zespołu ds. Kształcenia

Informacje ogólne:
Zespól ds. Kształcenia funkcjonuje w następującym składzie:
arch. Witold Zieliński: Koordynator
arch. Marek Tarko
arch. Maria Janik
Zakres działalności – Koordynowanie prac w zakresie:

 � edukacji architektonicznej oraz kształcenia architektonicznego
 � szkoleń ustawicznych dla członków MPOIA RP
 � szkoleń cyklicznych dla kandydatów na uprawnienia
 � szkoleń uzupełniających przy powtórnym wpisie na listę członków MPOIA RP
 � wydawania publikacji ze szkoleń, wydawanie skryptów itd.
 � współpracy z Uczelniami
 � koordynacja prac egzaminatorów zewnętrznych
 � udział w Zespole Pracodawców przy Dziekanie WA PK

Szczegółowe zestawienie aktywności:
 � doskonalenie zawodowe (warsztatowe)
 � szkolenia tradycyjne (monitorowane ankietami i opiniami uczestników)
 � koordynacja pracy egzaminatorów zewnętrznych na WAPK wraz z opiniowaniem programów studiów
 � kursy przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia – nadzór, koordynacja merytoryczna
 � szkolenie uzupełniające przy ponownym wpisie na listę 

Szkolenia – w okresie od lutego 2016 do stycznia 2017 przeprowadzono 16 szkoleń: 
 � 1.02.2016 – „Linijka słońca – analiza nasłonecznienia i zacienienia”: arch. Michał Kornacki 
 � 25.02.2016 – „Linijka słońca – analiza nasłonecznienia” (Nowy Sącz): arch. Michał Kornacki
 � 7.03.2016 – „Linijka słońca – analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagra-

mu”: arch. Michał Kornacki
 � 4.04.2016 – „Rola projektanta – oddawanie projektu budowlanego do użytkowania”
 � 12.05.2016 – „Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architek-

ta”: arch. Urszula Szabłowska
 � 6.06.2016 – „Projektowanie przestrzeni biurowej”: współpraca NOWY STYL
 � 4.07.2016 – „Oddymianie grawitacyjnego budynków – uwarunkowania formalno-prawne oraz rozwiązania 

techniczne – współpraca MERCOR: mgr inż. Łukasz Ostapiuk
 � 18.07.2016 – „Projekt architektoniczny – organizacja i zarządzanie”
 � 5.09.2016 – „Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane” cz. 1: kpt. Sylwester Garnek 
 � 24.10.2016 – „Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane” cz. 2: kpt. Sylwester Garnek 
 � 4.11.2016 – „Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane” cz. 3: kpt. Sylwester Garnek
 � 5.12.2016 – „Akustyka w projektowaniu budynków”: dr arch. Andrzej Kłosak
 � 16.01.2017 – „Konsekwencje związane z brakiem przestrzegania prawa budowlanego”: arch. Jacek Bruzda, 

dr arch. Krzysztof Bojanowski 
 � 23.01.2017 – „Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane” cz. 4: kpt. Sylwester Garnek
 � 26.01.2017 – „Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane” cz. 1, Nowy Sącz: kpt. Sylwester Garnek 
 � 30.01.2017 – „Zasady wyceny prac projektowych”: arch. Piotr Rudol

Po zakończeniu serii szkoleń z wybranych tematów przeprowadziliśmy anonimowe ankiety na temat poziomu 
merytorycznego wykładowców i przydatności szkoleń. W ankiecie prosiliśmy o wniesienia uwag i propozycji do-
tyczących planowanych szkoleń. 
Ankiety przeprowadzono po następujących szkoleniach: 

 – 7.03.2016 – Linijka słońca: arch. Michał Kornacki
 – 18.07.2016 – Projekt architektoniczny – organizacja i zarządzanie: arch. Marek Kamiński
 – 14.11.2016 – Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane” cz. 1 do 3: kpt. S. Garnek 

 – Ankieta obejmowała szkolenia z dnia 5.08, 24.10 i 14.11.2016
 – 30.01.2017 – Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych: arch. Piotr Rudol

Przeprowadzone szkolenia spotkały się z wysoka oceną uczestników.
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W związku Uchwałą nr 14 Dwunastego Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu MPOIA RP przeprowadzono szko-
lenie na temat „KONSEKWENCJI ZWIĄZANYCH Z BRAKIEM PRZESTRZEGANIA PRAWA BUDOWLANEGO…”. Szko-
lenie przeprowadzili kol. arch. Jacek Bruzda – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz kol. arch. 
Krzysztof Bojanowski: Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
W styczniu br roku przeprowadziliśmy dla naszych członków pierwsze na większą skalę szkolenie transmitowane 
„na żywo”. Szkolenie oglądało równocześnie około 70 osób. Zbieramy opinie i uwagi słuchaczy. Będą pomocne 
w procesie doskonalenia jakości i poziomu technicznego transmisji. Wykazały konieczność modernizacji i rozbu-
dowy sprzętu przesyłowego podnoszącego standard transmisji.
W najbliższym roku podejmiemy kolejne działania związane z emisją wydawnictw poszkoleniowych w formie 
skryptów. 

Szkolenia dla kandydatów na egzaminy na uprawnienia
W okresie od lutego 2016 do stycznia 2017 przeprowadzono dwa Kursy przygotowawcze na uprawnienia w termi-
nach: czerwiec 2016 oraz październik 2016
Na zakończenie sesji jesiennej przeprowadzono ankietę wśród słuchaczy kursu. Ocena merytoryczna szkoleń oraz 
osób prowadzących była wysoka.

Planowane szkolenia na luty do marzec 2017
Na okres luty/marzec 2017 zaplanowano następujące szkolenia:

 � 13.02.2017 – „Ochrona środowiska – procedura związana z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach”: mgr Łukasz Wawszczak

 � 20.02.2017 – „Akustyka w projektowaniu budynków”: dr arch. Andrzej Kłosak
 � 27.02.2017 – „Izolacje w budownictwie”
 � 6.03.2017 – „Energooszczędność w naturalnym doświetleniu obiektów przemysłowych – aktualizacja przepi-

sów obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku. 

Współpraca z wyższymi uczelniami
1. Koordynacja w powoływaniu egzaminatorów zewnętrznych dla Uczelni. Aktualnie członkami Kolegium 

Egzaminatorów Zewnętrznych jest 34 członków MPOIA RP. W ostatnim okresie do KEZ powołane zostały 
następujące osoby: arch. Wawrzyniec Kuc, arch. Jarosław Wilk, arch. Anna Zabdyr-Jamróz
W ostatnim roku sprawozdawczym nasi egzaminatorzy brali udział w kilku sesjach egzaminacyjnych, m.in.: 
lipiec 2016; listopad 2016. Były to egzaminy magisterskie i inżynierskie. Ostatnia sesja miała miejsce 
w okresie: styczeń–luty 2017 roku.

Procedurę dyplomowania regulują 3 podstawowe dokumenty:
a) Regulamin studiów wyższych na PK;
b) Przepisy szczegółowe WA dotyczące trybu uzyskiwania dyplomów ukończenia inżynierskich studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na WA PK;
c) Przepisy szczegółowe WA dotyczące trybu uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na WA PK;
Zgodnie z przepisami szczegółowymi na WA PK (§10 ust. 3): Egzaminator zewnętrzny jest pełnopraw-
nym członkiem komisji egzaminacyjnej.
Oznacza to że ma prawo czynnie uczestniczyć w egzaminie dyplomowym, w dyskusji, zadawać pytania 
egzaminacyjne i oceniać odpowiedzi na te pytania, a także oceniać prezentację pracy dyplomowej.
Treść pytań egzaminacyjnych oraz oceny za odpowiedzi na nie odnotowywane są w protokole egzami-
nu dyplomowego który jest jedynym oficjalnym dokumentem podpisanym przez wszystkich członków 
komisji uprawniającym do wystawienia dyplomu.
Ostatnie spotkanie Egzaminatorów Zewnętrznych z Władzami Wydziału Architektury Politechniki Kra-
kowskiej miało miejsce w dniu 13 kwietnia 2016 roku. Spotkanie było okazja do wyrażenia opinii i do-
świadczeń zebranych w ciągu pierwszego roku działalności oraz wymiany poglądów na sposób przepro-
wadzenia egzaminów i poziom prezentowanych dyplomów. 
W br roku podejmowaliśmy wysiłki związane z pozyskiwaniem dodatkowych członków do Kolegium Eg-
zaminatorów Zewnętrznych. Akcja akwizycyjna prowadzona jest w takcie szkoleń oraz poprzez ogłoszenia 
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zamieszczone na stronie MPOIA RP. Na stronie w zakładce „Działalność” zamieściliśmy regulamin i kwe-
stionariusz zgłoszeniowy dla kandydatów. Działania te nie spotkają się z dużym zainteresowaniem naszych 
członków. W związku z tym proponujemy przegłosować na najbliższym Zjeździe uchwałę o odpłatnym 
udziale członków KEZ jako przedstawicieli MPOIA RP na egzaminach dyplomowych na WA PK. Zaproponu-
jemy również weryfikację członków KEZ pod katem ich aktywnego uczestnictwa w obronach.

2. Organizacja okresowych spotkań z przedstawicielami Wydziału Architektury PK
3. Członkostwo w Radzie Pracodawców przy Dziekanie Wydziału Architektury PK 

Działalności wynikająca z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady MPOIA RP oraz Koordynatora 
Zespołu ds. Kształcenia:

 � Udział i koordynacja prac w cyklicznych spotkaniach Rady oraz Prezydium Rady MPOIA RP a także udział 
i reprezentowanie Rady w spotkaniach zewnętrznych w tym m. innymi:

 � Udział w spotkaniach z min. Tomaszem Żuchowskim poświęcone pracom nad Kodeksem Budowlanym
 � Udział w XII Międzynarodowej Konferencji Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Ustroniu 

(Ustroń 8–10.04.2016) 
 � Udział w corocznej Konfekcji DOM DLA RODZINY w Krynicy-Zdrój (Krynica-Zdrój 21–22.10.2016) 
 � Udział w corocznym spotkaniu przedstawicieli MPOIA RP z Władzami Wydziału Architektury i Urbanistyki PK 

(13.04.2016)
 � Udział w pracach komitetu Honorowego budowy Centrum Muzycznego (13.09.2016)
 � Udział w uroczystości wręczenia Honorowej Nagrody SARP 2016 członkowi Rady MOIA RP kol. arch. Stanisła-

wowi Deńko (Warszawa 25.11.2016)
 � Udział w tradycyjnych Spotkaniach Wigilijnych na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski 

oraz Urzędu Wojewódzkiego 
 � Udział w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami, Izby Śląskiej, MOIIB oraz z kolegami z SARP-u
 � Udział w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Sądu Ad-

ministracyjnego w Krakowie
 � Udział w pracach Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA RP 
 � Udział w pracach związanych z opiniowaniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego
 � Udział w pracach nad projektem Małego Kodeksu Budowlanego
 � Udział w spotkaniu z Naczelnikiem Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwo-

wej Straży Pożarnej st. Bryg. Andrzejem Siekanką. Omówiono kwestie związane z uzgadnianiem st. bryg. An-
drzejem Siekanką w sprawie uzgadniania projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz procedurą 
odbioru przed dopuszczeniem obiektów do użytkowania (16.03.2016).

 � Udział w posiedzeniu Kapituły Konkursu „Kraków bez barier”
 � Współpraca przy organizacji X Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej: (8 grudnia 2016) r. 
 � Gala Finałowa X Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej połączona z wręczeniem nagród Laureatom 

Konkursu „Dom i Ogród Moich Marzeń” – Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie 
a także:

 � Opiniowanie oraz propozycje zmian do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 � Opiniowanie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
 � Udział w konferencji tematycznej w Krynicy ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z zapi-

sami warunków technicznych dotyczących zasad lokalizacji budynków mieszkalnych na tle obowiązujących 
uregulowań w krajach europejskich.

 � Udział w pracach nad stworzeniem Małego Kodeksu Budowlanego dla potrzeb budownictwa jednorodzinne-
go, zagrodowego i rekreacji indywidualnej.

 � Udział w pracach nad stworzeniem jednolitych i prostych zasad dla lokalizacji obiektów budowlanych zastępu-
jących dotychczasowe zapisy w warunkach technicznych.

arch. Witold Zieliński
Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP

Koordynator Zespołu ds. Kształcenia
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f) Sprawozdanie Zespołu ds. Ubezpieczeń

Ubezpieczenie OC dostosowane do pracy architekta – kontynuacja działań. Po zakończeniu fazy rozeznania moż-
liwości poprawy polisy OC, można postawić wniosek, iż jest możliwe uzyskanie oferty rynkowej, obejmującej 
w zakresie standardowej polisy OC członków IARP, również podwykonawców, co najmniej branżowych, członków 
Izby Inżynierów Budownictwa. Materiał dotyczący możliwości zmiany zakresu obowiązkowej polisy został prze-
kazany na ręce Sekretarza KRIA. Niestety, jak do tej pory, nie zaowocowało to spodziewanym efektem poprawy 
warunków ubezpieczenia.
Równolegle, w ramach zespołu prowadzone jest rozeznanie możliwości uzupełnienia oferty dobrowolnego ubez-
pieczenia członków MPOIA RP o alternatywne propozycje.
Realizując zadanie postawione przez Okręgowy Zjazd dotyczące Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, prowa-
dzono rozmowy z Łódzką OIA i Świętokrzyską OIA, gdzie również analizowano koncepcję utworzenia systemu 
wzajemnych ubezpieczeń. Niestety, zarówno w Łódzkiej jak i Świętokrzyskiej OIA nie osiągnięto interesujących 
rozwiązań. 
Obecnie w ramach MPOIA RP prowadzi się rozeznanie możliwości i uwarunkowań powstania TUW. Działania 
prowadzone są w porozumieniu z Brokerem Ubezpieczeniowym. Pierwsza faza analiz doprowadziła do wniosku, 
że pułap finansowego zabezpieczenia prawdopodobnie wielokrotnie przekracza możliwości Izby Architektów. 
Jednakże, ponieważ faza rozeznania jest w toku, należy powstrzymać się z końcowymi wnioskami. Należy mieć 
jednak świadomość, że jeżeli koncepcja TUW w zakresie formalno-prawnym i organizacyjnym była by możliwa, 
to wiązać będzie ze znacznym wysiłkiem organizacyjnym oraz finansowym. Pozostaje sprawą do wyjaśnienia, czy 
są to wymagania możliwe do spełnienia w ramach MPOIA RP oraz uwarunkowań prawnych.

sporządził: 
arch. Marek Tarko

Koordynator Zespołu

g) Sprawozdanie Komisji ds. pomocy w regulowaniu płatności składek członkowskich 

Pomoc w sytuacjach losowych; w Małopolskiej OIA RP funkcjonuje Komisja ds. pomocy w regulowaniu płatno-
ści związanych z obowiązkowym członkostwem w Izbie Architektów. Celem Komisji jest pomoc członkom Ma-
łopolskiej Okręgowej Izby Architektów w regulowaniu płatności związanych z obowiązkowym członkostwem 
w samorządzie zawodowym. Działalność Komisji skierowana jest do tych członków MPOIA RP, którzy znaleźli się 
w trudnych sytuacjach życiowych, powodujących problemy z regulowaniem tych płatności. Są to zwykle przy-
padki losowe takie jak choroba lub długotrwały brak zleceń. W okresie międzyzjazdowym Komisja rozpatrzy-
ła 5 wniosków o umorzenie składek członkowskich. Trzy wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W przypadku 
dwóch wniosków Komisja nie znalazła podstaw do umorzenia składek. Z roku na rok zmniejsza się ilość wniosków 
o pomoc w regulowaniu płatności związanych z obowiązkowym członkostwem w IA RP.

sporządziła:
arch. Anna Serafin

Przewodnicząca Komisji
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h) Sprawozdanie Zespołu ds. Mediów

W skład Zespołu wchodzą: 
Katarzyna Bąk-Chuchacz (koordynator) oraz Przewodniczący i jego zastępcy Rady MPOIA RP. W ramach podej-
mowanych działań Zespół stara się wypracować metody prezentacji działań architektów z Małopolski, a także 
budować markę zawodu architekta. Uświadomione i celowe funkcjonowanie w obrębie mediów wymaga usyste-
matyzowanych aktywności. 

Działania Zespołu ds. Mediów:
 � Relacja z Gali Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej w Dzienniku Polskim oraz na portalach interneto-

wych: www.sztuka-architektury.pl i www.architektura.muratorplus.pl

 � Relacja na łamach Zawód:Architekt obejmująca: informacje o plebiscycie i wynikach Salonu Architekta, infor-
mację o Gali w Operze oraz o Konferencji w Krynicy-Zdroju

 � Rozpoczęcie współpracy z „Polska Press”. Jej efektem jest inauguracja dodatku „z dziennika architekta” 
w Dzienniku Polskim oraz na portalach internetowych Polska Press: Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Strefa 
Biznesu Gazety Krakowskiej. Publikacja obejmowała sprawy dotyczące zawodu architekta, jako zawodu zaufa-
nia publicznego a także obszerną informację o Salonie Architekta oraz konferencji w Krynicy-Zdroju, w kontek-
ście podejmowanych przez MPOIA RP spraw związanych z Kodeksem urbanistyczno-budowlanym

 � Informacja z Gali „Architektoniczno-Budowlany wieczór w Operze” w Kronice Krakowskiej

 � W 2017 roku planujemy publikację czterech dodatków „z dziennika architekta”, z czego trzy w formie jedno-
stronicowych materiałów a jeden, grudniowy, w formie czterostronicowego podsumowania.

sporządziła: 
Katarzyna Bąk-Chuchacz

Koordynator Zespołu
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i) Sprawozdanie z działalności Redakcji Portalu MPOIA.pl w roku 2016 (do stycznia 2017)

Portal regularnie zamieszcza informacje bieżące o działalności organów statutowych – głównie Rady i jej zespo-
łów problemowych. Szczególny charakter nadano przygotowywanym przez Radę MPOIA RP – Komunikatom.

Równocześnie prowadzone jest Kalendarium wydarzeń.

W roku 2016 nowościami o charakterze informacyjnym były informacje legislacyjne np. o zmianie ustaw albo 
o istotnych publikacjach z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Od jesieni działa nowa grafika strony oparta na współczesnych rozwiązaniach prowadzenia stron internetowych.

Poprawiona została jakość relacji fotograficznych z ważniejszych wydarzeń izbowych dzięki zaangażowaniu decy-
zją Rady – profesjonalnego serwisu fotograficznego.

Staraniom Redakcji w końcówce roku uruchomiono internetowe relacje ze szkoleń. Po zakończeniu serii testów 
– ostatnie szkolenie (w dniu 30.01) obserwowało 60 internautów – członków MPOIA RP.

Częstotliwość wpisów do portalu (1.01–31.12.2016) ilustruje poniższe zestawienie w ujęciu tematycznym:

WYDARZENIA: 19 wpisów; INFORMACJE: 32; SZKOLENIA: 23; WYSTAWY / KONKURSY: 7; POLECAMY / INFOR-
MACJE INNE: 17; BANERY: 3; WYROKI OSD (Wokanda): 5; Zespół WWZ: 3; Zespół ds. Kształcenia: 2; Zespół Rze-
czoznawców: 19; MPOIA RP w Mediach: 20; 

Łącznie: 158 wpisów

Załączone statystyki Google wskazują nieznaczny spadek odwiedzin w porównaniu do ub. roku (o ok. 5%).

Redakcję portalu tworzą:

Maciej Nitka architekt IARP – szef Redakcji, Łukasz Krawontka architekt IARP – redakcja, technika; Anna 
Tempińska – redakcja tekstów, nadzór nad stroną graficzną, Ewa Zielińska – redakcja tekstów, fb portalu, 
Tomasz Dobrzański – informatyk

STATYSTYKI ROCZNE

za okres 30-sty-2016 r. – 30-sty-2017 r.

Liczba odsłon strony w ciągu roku – 165 929

Liczba użytkowników dziennie (średnio) – 346
Liczba użytkowników miesięcznie (średnio) – 2898
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Dane demograficzne względem wieku użytkowników

 Dane geograficzna na tle Polski Dane o ruchu mobilnym/komputerowym

Region Sesje Kategoria urządzeń Sesje

56 077 % całości 96,22%  
(58 278)

58 278 % całości 100%  
(58 278)

1. Lesser Poland Voivodeship 32 265 (57,54%) 1. desktop 51 746 (88,82%)

2. Masovian Voivodeship 8 255 (14,72%) 2. mobile 5 335 (9,15%)

3. Silesian Voivodeship 5 103 (9,10%) 3. tablet 1 179 (2,02%)

4. Lower Silesian Voivodeship 2 083 (3,71%)

5. Greater Poland Voivodeship 1 475 (2,63%)

6. Pomeranian Voivodeship 1 215 (2,17%)

7. Lodz Voivodeship 1 030 (1,84%)

8. Podkarpackie Voivodeship 1 018 (1,82%)

9. Opole Voivodeship 716 (1,28%)

10. West Pomeranian Voivodeship 643 (1,15%)

Portal MPOIA.pl – działania związane ze zmianami wprowadzanymi do funkcjonowania Portalu.
 � Projekt nowego layoutu MPOIA.pl (konsultacje funkcjonalne i graficzne)

 � Stworzenie makiety funkcjonalnej portalu (UI/UX)

 � Przygotowanie umów dla graficzki i programisty

 � Konsultacje ws. funkcjonalności i designu
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 � Współpraca z graficzką na etapie tworzenia grafiki i z programistą przy implementacji portalu

 � Bieżąca pomoc w korekcie, redakcji i publikowaniu tekstów oraz obróbce zdjęć

 � Profil społecznościowy https://www.facebook.com/malopolska.iarp 

Na profilu społecznościowym MPOIA RP zostało zamieszczonych 58 postów dotyczących działalności Izby 
o łącznym zasięgu 46,338 użytkowników. Na przestrzeni dwunastu miesięcy przybyło 222 nowych polubień 
profilu.

	1.01.2016 r.: 471 – 31.12.2016 r.: 693 *708 to stan na dzień 1.02.2017 r. 

Portal WarsztatArchitekta.pl – działania związane ze zmianami wprowadzanymi do funkcjonowania Portalu.
W 2016 r. na portalu WarsztatArchitekta.pl wprowadzone zostały trzy zupełnie nowe działy (Oprogramowanie, 
Start Up, ArchiScholar), odświeżono dział Klient Architekta (Poradnik inwestora oraz wersja do pobrania), zaktu-
alizowano treści w działach Prawo, Komisja ds. Legislacji, Architekt w UE.

 � Dział Oprogramowanie zawiera zestawienie najpopularniejszych programów architektonicznych wraz z opi-
sami, informacjami praktycznymi oraz zestawieniem plusów i minusów. Obejmuje podział na programy 2D, 
3D oraz 2 + 3D. Aktualnie w opracowaniu pozostaje nowy dział dotyczący projektowania w technologii BIM.

 � Zakładka Start Up zawiera praktyczne informacje omawiające kolejne etapy zakładania firmy, potrzebne 
do jak najszybszego i najsprawniejszego startu: od podstaw, takich jak formalności urzędowe i prawne czy 
możliwości zapewnienia finansowania; przez ważne etapy związane z organizacją pracy w biurze czy zatrud-
nianiem nowych pracowników; aż po metolodogie zarządzania projektami, wyceną czasu i kosztu pracy, jak 
i pozyskiwaniem i utrzymywaniem klientów.

 � ArchiScholar powstał na bazie materiałów materiałów edukacyjnych programu „Kształtowanie przestrzeni” 
przeznaczonego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Dział umożliwia wygodne dotarcie do wszelkich 
informacji praktycznych na temat programu oraz pobranie i druk materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.

 � Aktualizacje na stronie

 � Rozbudowa działu Przepisy Prawa – 159 aktów prawnych wraz z nową sprawniejszą wyszukiwarką
 � Komisja ds. Legislacji – 61 dokumentów opracowanych przez Komisję Legislacji KRIA
 � Poprawki graficzne: wprowadzenie slidera, aktualizacja funkcjonalności menu
 � Poprawki programistyczne: poprawki w funkcjonowaniu wyszukiwarki w dziale Prawo

 � Profil społecznościowy https://www.facebook.com/warsztat.architekta 

Na profilu zostało zamieszczonych 48 postów dotyczących aktualizacji na portalu oraz ciekawostek architekto-
nicznych o łącznym zasięgu 29,592 użytkowników.
Na przestrzeni dwunastu miesięcy przybyło 282 nowych polubień profilu.

https://www.facebook.com/malopolska.iarp
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	1.01.2016 r.: 1286 – 31.12.2016 r.: 1568
*1626 to stan na dzień 1.02.2017 r.

 � Newsletter legislacyjny ArchiLegis

 � Stworzenie nowej szaty graficznej newslettera

 � Publikacje: w 2016 roku wraz z Zespołem ds. Legislacji przy KRIA RP przygotowaliśmy osiem numerów new-
slettera legislacyjnego ArchiLegis przesyłając do bazy Architektów IARP szczegółowe informacje na temat ak-
tualizacji osiemnastu aktów prawnych. Praca polega na obróbce otrzymanego od Zespołu ds. Legislacji tekstu 
omawiającego aktualne zagadnienia, usystematyzowanie plików z załącznikami i umieszczenie je na serwerze 
ftp a następnie zakodowanie pełnej treści w szablonie html/css, tworząc tym samym plik gotowy do wysyłki 
za pomocą systemu mailingowego, a następnie opublikowanie zestawu informacji i aktualizacji na stronie 
WarsztatArchitekta.pl oraz profilu https://www.facebook.com/warsztat.architekta.

 � Inne

 � Identyfikacja Graficzna Architekta – pomoc w stworzeniu wyceny oraz prezentacji na Zjazd Krajowy

 � Pomoc w korekcie i redakcji tekstów dla Zawodu: Architekt.

Prace graficzne: tworzenie grafik na FB, okładek publikacji, zaproszeń, dobór zdjęć na stronę MPOIA.pl oraz 
WarsztatArchitekta.pl

Opracowanie:
arch. Maciej Nitka

Szef Redakcji Portalu WarsztatArchitekta.pl, redakcja portalu mpoia.pl
redakcja portalu WarsztatArchitekta oraz portalu mpoia.pl:

arch. Łukasz Krawontka
arch. Ewa Zielińska

Anna Tempińska
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Opis zakresu prac we współpracy z MPOIA RP: styczeń–grudzień 2016 r.

1. Bieżąca redakcja i umieszczanie na stronie www nadsyłanych materiałów i artykułów przeznaczonych 
do publikacji:

 � opracowanie tekstów własnych oraz redagowanie postów otrzymanych od Rady
 � obróbka zdjęć i pdf-ów
 � bieżący kontakt z informatykiem (reakcja w sytuacjach awarii technicznych, nadania lub zmiany prioryte-

tu dla szczególnie ważnej informacji, zmiany banneru w sytuacjach nadzwyczajnych (komunikaty MPOIA / 
nekrologi / świąteczna zmiana szaty graficznej banneru: Wielkanoc, Boże Narodzenie)

 � umieszczanie artykułów wraz z załącznikami na www.mpoia.
2. Projekt nowej szaty graficznej strony internetowej www.mpoia.pl – opracowanie koncepcji nowej szaty gra-

ficznej w oparciu o zebrane przykłady istniejących stron www – koordynacja realizacji projektu.
3. Koordynacja i wprowadzanie zawartości merytorycznej nowej strony mpoia.pl oraz fotograficzna obróbka 

zdjęć – dostosowanie ich do nowej wersji kwadratów newsów.
Zmiany i prace projektowe dotyczące grafiki strony internetowej: poprawki układu kolumn i wierszy, prezen-
tacji wpisów, współpraca z informatykiem, konsultacje z Radą.

4. Prace archiwizacyjne: 
A. DiOMM – materiały w formie zdjęć i pdf: lekcje w szkołach / ocena prac / gala wręczenia nagród

edycje 2014, 2015 i 2016 oraz wcześniejsze (na podstawie posiadanego przez MPOIA RP archiwum)
B. Dzielnica Naszych Marzeń – edycje: 2012 i 2014

 � materiały z zajęć i relacje z prezentacji oraz prace uczniów i prace studentów
C. „Kształtowanie Przestrzeni” w Małopolsce

 � opracowanie scenariusza zakładki.
5. PRACA PRZY PRZEBIEGU KONKURSU DiOMM w ramach X MDEA

 � projekt graficzny dyplomu w edycji 2016: dla uczestników i dla szkół
 � cyfryzacja nagrodzonych prac
 � przygotowanie prezentacji na Galę.

6. PRACE NAD MATERIAŁAMI DO DRUKU: 
 � dodruk (zamówienie) materiałów promocyjnych MPOIA RP (teczki, kaski, kamizelki)
 � przygotowanie projektu nadruku na kostki – nagrody Salonu Architektury.

7. Podjęcie organizacji prezentacji pomysłu Księgi Znaku:
IGA: przygotowanie zasad koncepcji plastycznej identyfikacji graficznej działalności architekta IARP (wzoro-
wanych na systemie Site Signboards opracowanym przez RIBA dla swoich członków) – do zjazdu IARP.

8. Telefoning do architektów MPOIA RP z zachętą do wzięcia udziału w plebiscycie Salon Architektury.
9. Projekty kartek świątecznych, banerów na www.mpoia oraz CODA.

10. Przeprojektowanie nadruku tabliczki nad laptopem w biurze MPOIA RP.
11. Konferencja w Krynicy Zdrój: zaprojektowanie trójkątów – gadżetu dla uczestników Konferencji,

 � obsługa techniczna podczas dwóch dni Konferencji.
12. Realizacja funkcji fotoreportera (obecność na wydarzeniach w siedzibie MPOIA RP, wykonanie i obróbka 

zdjęć, plus opcjonalnie przygotowanie relacji z publikacją na portalu mpoia.pl).
13. Działania Zespołu Prasowego – odnalezienie i stworzenie wpisów nowej zakładki: MPOIA RP w MEDIACH.
14. Projekt graficzny nadruku na długopisie dla MPOIA RP.

Anna Tempińska
redakcja portalu WarsztatArchitekta oraz portalu mpoia.pl
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j) Sprawozdanie z porad prawnych

W 2016 roku odbyło się 21 dyżurów, podczas których udzielono porad prawnych 39 architektom. 

Znacząca część problematyki poruszanej na dyżurach z poszczególnymi architektami dotyczyła prawa budowla-
nego. W tym zakresie przeważała kazuistyka, trudno wskazać na przeważającą tematykę pytań, dotyczyły one 
całego spektrum zagadnień związanych z obowiązkami projektanta jako uczestnika procesu inwestycyjnego 
– począwszy od zakresu projektu budowlanego (zwłaszcza w odniesieniu do domów jednorodzinnych budowa-
nych na zgłoszenie), poprzez warunki techniczne dla obiektów wielkopowierzchniowych (konkretnie – wymogi 
związane z naturalnym oświetleniem lokali w galeriach handlowych), czysto proceduralne zagadnienia związane 
z postępowaniem przed organem administracji architektoniczno-budowlanej (np. w zakresie kompetencji tego 
organu), po prawa i obowiązki projektanta w czasie budowy, związane np. z dostrzeganymi odstępstwami od pro-
jektu. Istotnym problemem okazywała się problematyka rozróżnienia odbudowy od rozbiórki i nowej budowy. 
Osobnym problemem były porady związane z analizą możliwych losów postępowania i podjęcia przez projektan-
ta i inwestora określonych działań w związku z aktywnością sąsiada uznającego się za stronę postępowania, która 
sprzeciwia się inwestycji. 

Warte odnotowania również były wątpliwości związane z nowelizacją przepisów ustawy Prawo budowlane, kon-
kretnie dotyczących budowy na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, co związane było z robotami budowla-
nymi jednego z małopolskich muzeów. W tym zakresie sformułowana została odrębna opinia prawna, która zosta-
ła przez muzeum wykorzystana w toku postępowania przed organem administracji architektoniczno-budowlanej. 

Klika dyżurów prawnych zostało poświęconych analizie możliwości zaskarżenia decyzji o odmowie udzielenia wa-
runków zabudowy do sądu administracyjnego oraz analizie planu zagospodarowania przestrzennego.

Co najmniej kilka pytań dotyczyło zakresu odpowiedzialności projektanta w związku z błędami w projekcie, za-
równo pod kątem odpowiedzialności zawodowej, jak i cywilnej. W tym ostatnim wypadku pojawiały się również 
zagadnienia związane z relacją odpowiedzialności projektanta przed inwestorem za błąd w projekcie do odpowie-
dzialności konstruktora, bezpośredniego „autora” błędu.

Pojawiały się ponadto zagadnienia związane z problematyką prawną posługiwania się przez architekta „podwyko-
nawcami”, a konkretnie – innymi architektami, którzy na zlecenie wykonują projekt pod kierunkiem innego archi-
tekta. W tym wypadku wątpliwości dotyczyły w szczególności zakresu i podmiotu praw autorskich oraz ewentual-
nych wzajemnych roszczeń między architektami, względnie roszczeń do osób trzecich.

Istotna część porad prawnych była udzielana w formie bezpośredniego kontaktu z architektem, który przedsta-
wiał swój problem i w sposób spontaniczny udzielana mu była odpowiedź. Bywały takie przypadki, w których 
niemożliwe było udzielenie odpowiedzi ad hoc i w dalszym zakresie odpowiedź uzupełniana była w drodze mailo-
wej (zwłaszcza gdy zagadnienie dotyczyło analizy orzecznictwa sądowego lub piśmiennictwa w danym zakresie). 
Znacznie mniej popularne były pytania zgłaszane drogą telefoniczną lub mailową.

Ogólna obserwacja wskazuje na duże zainteresowanie dyżurami pośród członków samorządu zawodowego ar-
chitektów, jak również na liczne i wielowątkowe problemy prawne, z jakimi stykają się oni w swojej codziennej 
działalności.

mec. Piotr Konopka
Biuro prawne MPOIA RP
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Sprawozdanie z dyżurów prawnych z zakresu Prawa autorskiego pełnionych w MPOIA RP w 2016 roku

W 2016 roku odbyło się w siedzibie MPOIA RP dwanaście dyżurów prawnych z zakresu prawa autorskiego. Udzie-
lane przeze mnie porady prawne dotyczyły głównie definicji twórcy i współtwórcy na gruncie ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, zagadnienia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz uprawnień przy-
sługujących twórcy w przypadku naruszenia tychże praw.
Zgłaszający się na dyżury prawne architekci mieli problem z rozróżnieniem autorskich praw osobistych od mająt-
kowych, często opracowywali projekty jedynie na postawie umów ustnych, nie mieli też świadomości co do przy-
sługujących im uprawnień jako twórcy. Jeżeli druga strona przygotowywała projekt umowy o prace projektowe, 
nie wiedzieli jakie postanowienia są dla nich niekorzystne, a czasem wręcz sprzeczne z prawem. W związku z po-
wyższym proszona byłam o zaopiniowanie poszczególnych zapisów umownych. Sugerowali oni potrzebę stworze-
nia ogólnodostępnego wzoru umowy o prace projektowe.
Członkowie MPOIA RP konsultowali ze mną aktualne brzmienie poszczególnych przepisów branżowych lub prosili 
o ich interpretację.
Porady prawne dotyczyły również umów o sprawowanie nadzoru autorskiego.

adwokat Anna Bożek-Mozgała 
Biuro prawne MPOIA RP
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Stanowisko Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, 
opracowane na podstawie dyskusji w ramach konferencji w Krynicy-Zdroju 

oraz konsultacji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego przeprowadzonych 
w Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 

Przekazane do KRIA i opublikowane na stronie www.mpoia.pl.
Kraków, 21 listopada 2016

Uwagi i opinie do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB).

Stanowisko Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, opracowane na podstawie dyskusji w ramach 
konferencji w Krynicy-Zdroju oraz konsultacji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego przeprowadzonych 

w ramach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 

I. Definicje prawa inwestycyjnego (Art. 2) powinny zostać uporządkowane, ujednolicone a w wielu 
przypadkach sformułowane na nowo. Słownik pojęć jest niezwykle istotną częścią aktu prawnego 
a definicje w nim zawarte nadają właściwy sens regulacjom, decydując o ich prawidłowym stoso-
waniu. Nieprecyzyjnie użyte sformułowania, a nawet niewłaściwie postawione akcenty, nie tylko 
wypaczają sens dalszych zapisów ale umożliwiają odmienne od założonego ich interpretowanie 
i stosowanie. Obecnie funkcjonujące definicje w różnych aktach prawa, powstawały bez powiąza-
nia z już funkcjonującymi i czasami mają różne znaczenie. 
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń należy stwierdzić, iż niezwykle istotnym wydaje się, uporząd-
kowanie i metodyczne sformułowanie słownika pojęć w powstającym Kodeksie Urbanistyczno-Budowlanym. 
Poniżej zamieszczamy dwie propozycje, w odniesieniu do projektu Kodeksu:

 � Art.2.30). „powierzchnia zabudowy” – powierzchnię stanowiącą rzut prostokątny zewnętrznego obrysu 
części nadziemnej budynku ograniczonej ścianami na powierzchnię poziomą, a w przypadku wiat po-
wierzchnię stanowiącą rzut prostokątny zewnętrznych krawędzi dachu na powierzchnię poziomą.

 � Art.2.37). Wysokość budynku rozpatruje się ze względu na wymagania techniczne i użytkowe w odniesieniu 
do przepisów pożarowych oraz ze względu na możliwość ustalenia zasad w zakresie wymagań przestrzennych.
1) Wysokość budynku służącą do przyporządkowania budynkowi odpowiednich wymagań technicznych 

i użytkowych ze względu na przepisy bezpieczeństwa pożarowego, mierzy się od poziomu terenu przy 
wyjściu ewakuacyjnym z pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku lub jego części, do najwyżej poło-
żonej podłogi pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

2) Wysokość bryły budynku służąca do ustalenia wymagań przestrzennych budynku, wynikających z usta-
leń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zgody inwestycyjnej, mierzy się od śred-
niej arytmetycznej najwyższego i najniższego poziomu terenu przy budynku, do najwyższego punktu 
pokrycia dachu lub attyki.

Wśród definicji brakuje kilku istotnych, takich jak: zabudowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa (jest za-
budowa siedliskowa), zabudowa śródmiejska, zgoda inwestycyjna, obszar ulepszenia nieruchomości, gruntu 
zadrzewione, grunty zakrzewione, koncepcja i projekt urbanistyczno-architektoniczny.

II. Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

1. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna (Art. 123). 
Autorem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej może być wyłącznie architekt, członek samorządu za-
wodowego architektów. Zakres koncepcji powinien obejmować charakterystyczne elementy z dużym za-
kresem elastyczności. Postanowienie, którego elementem jest koncepcja powinno określać zasady kształ-
towania przestrzeni, z zachowaniem elastyczności koniecznej do dalszych prac projektowych.

2. Kompetencje dla właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.
Art. 288 Kodeksu zawiera zapis wysoce niepokojący i stojący w sprzeczności z dążeniem do obiektywizacji 
i profesjonalizacji przestrzeni prawa inwestycyjnego oraz obowiązujących procedur:
Art. 288. § 1. Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych mogą opracowywać, rekomendować 
do stosowania oraz rozpowszechniać wzorce, standardy, wytyczne i inne opracowania, dotyczące projek-
towania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych.
§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, wchodzą w skład zasad wiedzy technicznej.

http://www.mpoia.pl
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3. Projekt urbanistyczno-architektoniczny. Art. 318 § 2. 
Zadaniem projektu urbanistyczno-architektonicznego jest rozstrzygnięcie uwarunkowań formalno-praw-
nych, przestrzenno-architektonicznych, funkcjonalnych i technicznych inwestycji, w stopniu pozwalającym 
na stwierdzenie poprawności przyjętych rozwiązań, oraz umożliwiającym przeprowadzenie procedury ad-
ministracyjnej związanej z zatwierdzeniem projektu urbanistyczno-architektonicznego i udzieleniem zgo-
dy inwestycyjnej. Zakres projektu podlegającego zatwierdzeniu powinien obejmować tylko te elementy, 
które podlegają sprawdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w toku postępowa-
nia administracyjnego. 
Organy administracji architektoniczno-budowlanej, w ramach ochrony lokalnego interesu społecznego, 
powinny zatwierdzać projekt urbanistyczno-architektoniczny kierując się m.in. sprawdzaniem zgodności 
z warunkami określonymi przez tą społeczność – miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego (prawem miejscowym) lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gmin (w sytuacji braku MPZP). Powinny też sprawdzić kompetencje uczestników procesu inwestycyjnego,  
w tym prawo do dysponowania nieruchomością.
Projekt urbanistyczno-architektoniczny może być podstawą realizacji obiektów o niewielkim za-
kresie skomplikowania, właściwego dla domu jednorodzinnego (np. budynki określonej kategorii,  
do 200 m2 i wysokości 11 m). Formę i zakres projektu urbanistyczno-architektonicznego powinien określać 
Kodeks i stosowne Rozporządzenie.
Dla pozostałych inwestycji, powinno być obowiązkowe sporządzenie projektu technicznego (realizacyjne-
go, wykonawczego), będącego podstawą do prowadzenia robót budowlanych.

4. Projekt techniczny (rozumiany jako: budowlany, wykonawczy, Art. 318 § 3).
Projekt techniczny to opracowanie wielobranżowe potwierdzające bezpieczeństwo realizowanego obiek-
tu oraz fakt spełnienia wymogów prawa, konieczne dla realizacji inwestycji, z wyjątkiem tych inwestycji, 
dla których Kodeks dopuszcza realizację na podstawie projektu urbanistyczno-architektonicznego. Projekt 
techniczny (budowlany, wykonawczy) powinien być obowiązkowy dla określonych kategorii obiektów i nie 
powinien podlegać zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, gdyż organy te 
nie posiadają odpowiednich kompetencji do weryfikacji tych opracowań. Powinien podlegać wyłącznie 
uzgodnieniu specjalistycznemu (konserwator, straż pożarna, sanepid, media, wydział środowiska. 
Podstawą rozpoczęcia realizacji inwestycji powinien być wpis do dziennika budowy, dotyczący prze-
kazania przez Inwestora projektu technicznego na budowę, z potwierdzeniem kierownika budowy  
o przyjęciu dokumentacji do realizacji. Egzemplarze powinny być w posiadaniu Inwestora, projektanta  
i wykonawcy do końca budowy. 
Standardy dokumentacji technicznej powinny określać odpowiednie samorządy zawodowe, które  
z racji zobowiązań ustawowych czuwają nad należytym wykonywaniem zawodu.

5. Dokumentacja powykonawcza
Po zakończonej inwestycji, zostaje zgromadzona dokumentacja powykonawcza, zawierająca stan zrealizo-
wanego obiektu. Projekty: urbanistyczno-architektoniczny, techniczny oraz dokumentacja powykonawcza 
są podstawą procedury odbiorowej. 
Archiwizacja państwowa powinna być oparta o projekt powykonawczy składany z podpisem końcowym 
uczestników procesu inwestycyjnego. 
Możliwe są dwie opcje w zakresie zasad państwowej archiwizacji projektów powykonawczych:

 – wg listy typów obiektów, np.: budynki użyteczności publicznej, budynki wielorodzinne, oświaty, opieki 
zdrowotnej, przemysłowe (itp.),

 – wg ogólnej zasady, iż archiwizacji państwowej podlegają wszystkie obiekty, z wyjątkiem budownictwa 
jednorodzinnego (lub budynków określonej kategorii).

6. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu.
Należy usunąć z art. 359 ustęp 9) nakładający na projektanta obowiązek zapewnienia sporządzenia in-
strukcji użytkowania i eksploatacji obiektu. Sporządzenie instrukcji nie jest możliwe na etapie projektu bu-
dowlanego. Nie mogąc podać nazw własnych produktów przed ich zakupem, projektant byłby zmuszony 
tworzyć opracowania obejmujące wszelkie możliwe warianty materiałów i urządzeń.
Ewentualny obowiązek w tym zakresie może być nałożony na kierownika budowy lub Inwestora. Instrukcję 
użytkowania i eksploatacji obiektu można opracować na podstawie atestów wbudowanych materiałów, 
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dokumentacji techniczno-ruchowej zakupionych urządzeń, warunków gwarancji oraz projektów zainstalo-
wanych systemów, itp. 
Instrukcje takie dotyczyć mogą obiektów o dużym stopniu skomplikowania w zakresie instalacji  
i wyposażenia (np. systemy solarne, pompy ciepła, windy, schody i chodniki ruchome itp.). Dla obiektów 
prostych i średnio skomplikowanych instrukcje są zbędne. Trzeba to jednoznacznie zapisać. Osobnym te-
matem jest kto ma to robić. 

7. Zawód: architekt. Zawód: inżynier budownictwa.
We współczesnej rzeczywistości inwestycyjnej, właściwy podział ról i rozdział kompetencji jest warunkiem 
powodzenia (Art. 320, 357 – 362). Kompetencje zawodowe głównego projektanta powinny być dostoso-
wane do natury i zakresu koniecznych działań projektowych:
a) w wypadku inwestycji obejmujących zagospodarowanie i urządzanie terenu, budynki i naziemne obiek-

ty budowlane niewymienione w pkt 2, głównym projektantem jest architekt, członek samorządu zawo-
dowego architektów, autor koncepcji i projektu urbanistyczno-architektonicznego, architektonicznego, 
urbanistycznego;

b) w wypadku inwestycji obejmujących budowlane obiekty liniowe, podziemne a także obiekty inżynier-
skie nie zawierające aspektu funkcjonalnego związanego z pobytem ludzi, głównym projektantem jest 
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania, członek właściwego Samo-
rządu zawodowego. 

8. Odpowiedzialność projektanta.
Odpowiedzialność powinna obejmować zakresy kompetencji. 
a) Główny projektant, w zakresie swoich kompetencji zawodowych i koordynacji,
b) Projektanci branżowi, a także rzeczoznawcy (w tym w zakresie bezp. pożarowego), geolog,  

geodeta, itd. ponoszą odpowiedzialność w ramach swoich kompetencji zawodowych.

III. Realizacja budowy.

1. Nadzór autorski nad realizacją projektu w sposób kompetentny i pełny może pełnić wyłącznie autor pro-
jektu. Tworzenie teorii, że nadzór „autorski” może pełnić dowolny projektant jest sprzeczne z logiką. 

Autor projektu posiada unikalną wiedzę na temat uwarunkowań i celu decyzji podejmowanych w toku 
prac projektowych. Nikt inny nie posiada tak wielopłaszczyznowej wiedzy o projektowanym obiekcie jak 
główny projektant wraz z projektantami współpracującymi. Doprecyzowania wymagają tylko te wyjątko-
we sytuacje, kiedy nadzór autorski, z przyczyn obiektywnych, nie może pełnić autor. 

W przeciwnym razie, należy zrezygnować z instytucji nadzoru, nazwanego w Kodeksie „nadzorem projek-
towym”. Wprowadzenie do procesu inwestycyjnego innego projektant, niż autor dokumentacji, jest tylko 
powieleniem roli kierownika budowy. Jest działaniem bezcelowym, wręcz szkodliwym. 

Nadzór autorski dotyczy osób podpisanych pod projektem jako jego autorzy lub jako projektanci dokonu-
jący adaptacji rozwiązań projektowych do uwarunkowań lokalizacyjnych. 

Propozycja zapisu dla Art. 363, dotycząca szczególnych przypadków, kiedy autor projektu nie może reali-
zować nadzoru autorskiego:
§ 1. Inwestor może powierzyć pełnienie funkcji głównego projektanta innej osobie posiadającej odpo-
wiednie uprawnienia budowlane w określonych przypadkach:
1) śmierci dotychczasowego głównego projektanta, autora,
2) utraty uprawnień budowlanych przez dotychczasowego głównego projektanta, autora,
3) niewywiązywania się z obowiązków przez dotychczasowego głównego projektanta, autora,
4) rezygnacja autora z realizacji nadzoru autorskiego z przekazaniem praw autorskich,

§ 2. Przekazanie nadzoru autorskiego innej osobie, jest równoznaczne z przekazaniem pełnej odpowiedzial-
ności cywilno-prawnej (kontraktowej) i w zakresie odpowiedzialności zawodowej, dotyczącej rozwiązań 
funkcjonalnych, technicznych, technologicznych i budowlanych zawartych w dokumentacji projektowej. 
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Od chwili potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy, rozpoczęcia sprawowania nadzoru autorskiego lub 
projektowego przez innego projektanta, projektant ten ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność pro-
jektu budowlanego z przepisami prawa, zgodą inwestycyjną i zasadami wiedzy technicznej.

2. Odbiory częściowe. Art. 421.
Wobec nieuniknionych w polskim systemie prawnym sporów interpretacyjnych konieczne jest 
wprowadzenie:

 – możliwości zadawania pytań do instytucji uczestniczących w procesie inwestycyjnym (konserwator, straż 
pożarna, sanepid i nadzór budowlany, organy administracji architektoniczno-budowalnej), ze zobowią-
zaniem zajmowania wiążącego stanowiska przez te instytucje, 

 – fakultatywnych (płatnych) a także obowiązkowych, zawsze wiążących odbiorów częściowych.

Odbiory częściowe mają na celu eliminację rozbieżności interpretacji przepisów prawa przez różnych 
uczestników procesu inwestycyjnego: inwestora, projektantów, organy administracji architektoniczno-
-budowalnej, nadzór budowlany. W tym kontekście ponownego rozważenia wymaga zamiar zmniejszenia 
liczby organów nadzoru budowlanego. Wnosimy o rozważenie zasady kontraktowego zatrudniania przez 
państwowy nadzór budowlany specjalistów (inspektorów) mogących dokonywać w imieniu PINB częścio-
wych odbiorów (w tym na życzenie Inwestora).

3. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu (Art. 406). Procedura istotnego odstąpienia dotycz wyłącznie 
projektu urbanistyczno-architektonicznego. 
1) Interesującą propozycją jest potwierdzenie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej 

zmiany istotnej (Art. 407). Wątpliwości wzbudza zapis, który organowi AA-B przyznaje kompetencje 
do uznania, czy zakres projektowanego odstąpienia może naruszać przepisy prawa lub zwiększyć od-
działywanie inwestycji na tereny sąsiednie. Jest to zapis uznaniowy. Zdecydowanie lepszym rozwiąza-
niem jest ograniczenie katalogu istotnych odstępstw i określenie ich w sposób maksymalnie czytelny

2) Propozycje do zapisu KUB dotyczące istotnego odstąpienia.
Art. 406, § 2. Za istotne odstąpienie uznaje się:

 – pkt. 1) zmianę wysokości, długości lub szerokości obiektu budowlanego do 5%, lecz nie więcej niż 
1,0 m, albo zmianę usytuowania obiektu budowlanego o nie więcej niż 1,0 m;
Dla małych obiektów, jak domki jednorodzinne, zmiana o 2% wymiarów przy zmianie sposobu ocie-
plenia wraz z obudową często będzie za mała. Przy budynku 10 x 10 m to tylko 20 cm. Dla du-
żych obiektów, jak centra handlowe i dystrybucyjne o wymiarach długości i szerokości często powy-
żej 100 m, dla 2% dawałaby ponad 2 m różnicy, co wydaje się być nieuzasadnione jako nieistotne 
odstępstwo. 

 – pkt. 2) zmianę usytuowania obiektu liniowego oraz elementów zagospodarowania przestrzennego 
działki wraz z elementami małej architektury mającą wpływ na zagospodarowanie terenów sąsiednich;
Generalną zasadą powinna być swoboda inwestycyjna na działce inwestycyjnej Inwestora; Kodeks 
powinien regulować tylko ten zakres, który może mieć wpływ na tereny sąsiednie, czyli takie działa-
nia, których skutek dotyczyć będzie nie tylko Inwestora. 

 – pkt. 3) zapis nie mający konkretnego przełożenia. Proponujemy wykreślić.
 – pkt. 4) zmianę uniemożliwiająca lub utrudniającą dostęp do użytkowania części lub całości obiektu 
budowlanego dla osób niepełnosprawnych;
Zapis dotyczący dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zmianą istotną winno być uniemożliwie-
nie lub pogorszenie dostępu dla osób niepełnosprawnych do części lub całości obiektu budowlane-
go, a nie samo jego rozwiązanie.

 – pkt. 5) zmianę zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
Zmiana przeznaczenia np. jednego pomieszczenia w budynku, zwykle nie jest istotna. Istotna może 
być zmiana przeznaczenia całego obiektu.

 – pkt. 6) w przypadku zmiany wymagającej uzyskania nowych lub zmianę dotychczasowych uzgodnień 
lub rozstrzygnięć wydawanych w toku procesu inwestycyjnego (§1, pkt. 6) – wymaga zmiany uzgod-
nienia lub zmiany rozstrzygnięć i nie oznacza to istotnego odstąpienia dla którego należy dodatkowo 
uzyskiwać zmianę zgody inwestycyjnej. Chyba że zmiana dotyczy aspektów o których mowa w pkt. 1, 
2, 4, 5 (ale te sprawy rozstrzygają wspomniane punkty).
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4. Dopuszczenie do użytkowania przez Nadzór Budowlany powinno opierać się o:
1) sprawdzenie zgodności wykonanego obiektu z zatwierdzonym projektem urbanistyczno-architekto-

nicznym,
2) odbiory częściowe (obowiązkowe i fakultatywne), wiążące organ dokonujący odbioru końcowego,
3) sprawdzenie kompletności decyzji, uzgodnień i odbiorów technicznych (PSP, Sanepid, media, komi-

niarz itd.),
4) sprawdzenie kompetencji wykonawców (projektant, kierownik, inspektorzy); 
5) w sytuacjach budzących wątpliwość lub zagrażających mieniu i zdrowiu nadzór mógłby zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez rzeczoznawców lub upoważnionych przedstawicieli właściwych Izb 
zawodowych.

IV. Lokalizacja zabudowy.

1. Ważnym elementem przyszłego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego powinny stać się zobiektywizowane 
zasady lokalizacji zabudowy na działce budowlanej, utworzone w oparciu o zasadę zryczałtowanego do-
stępu do przestrzeni (relacje sąsiedzkie – przygraniczne – Art. 294, w powiązaniu z Art. 379). Istotą tej pro-
pozycji jest założenie, że zakres ochrony działek sąsiednich powinien być precyzyjnie określony przepisami 
prawa. Doświadczenia europejskie wskazują, że wystarczające jest określenie proporcji będących liniową 
zależnością wysokości elementu budynku i odległości od granicy.
Zasady te można ustalić poprzez wprowadzenie trzech reguł:

 – wysokość elementów obiektu powinna być zależna liniowo od ich odległości od granicy działki,
 – w planach miejscowych należy wskazywać pasy z dopuszczeniem zabudowy w granicy
 – naruszenie ogólnych zasad lokalizacyjnych powinno być możliwe jedynie na zasadzie symetrii do zabu-
dowy istniejącej lub za zgodą sąsiada wyrażoną w formie umowy notarialnej i zawsze przy zgodności 
z przepisami pożarowymi i sanitarnymi

Korzyści:
 – reguły stają się łatwe do określenia i przewidywalne co do skutków
 – znikają niejednoznaczne pojęcia rodzące konflikty sąsiedzkie, jak obszar oddziaływania, zacienianie, 
przesłanianie, wprowadzanie ograniczeń przyszłych zamiarów inwestycyjnych

 – zasady stają się symetryczne i niezależne od czasu inwestycji (znika zasada kto pierwszy ten lepszy)
Przykładową propozycję zapisu zasad lokalizacji zabudowy na działce budowlanej, przy zastosowaniu li-
niowej zależności wysokości elementu budynku i odległości od granicy zawiera część V – Suplement.

2. Zgoda inwestycyjna w sytuacji funkcjonowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Dział VI, rozdział 3 KUB. Istotne aspekty:
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może być rozważany jako podstawa do wydania 

zgody inwestycyjnej bez udziału stron w przypadku prostych struktur przestrzennych, w warunkach 
funkcjonowania MPZP opracowanego wg. nowych zasad (określonych w KUB) oraz pod warunkiem 
wprowadzenia przepisów dotyczących lokalizacji zabudowy na działce budowlanej, w oparciu o zasadę 
zrównoważonego (tzw. ryczałtowego) dostępu do przestrzeni. 

2) Ograniczenie udziału stron tylko do inwestora jest w obecnej sytuacji rozwiązaniem ryzykownym. Taka 
alternatywa wymaga wielopłaszczyznowego przygotowania.

3) W przypadku skomplikowanych struktur przestrzennych, miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego powinien być uzupełniony o plan uszczegółowiony, uwzględniający szczególne warunki 
lokalizacji zabudowy. Plan uszczegółowiony powinien być opracowany przez zespół projektowy gdzie 
głównym projektantem jest architekt posiadający doświadczenie w zakresie planowania przestrzen-
nego lub projektowania urbanistycznego. Uszczegółowiony miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego może stać się podstawą do opracowania projektu urbanistyczno-architektonicznego, 
w warunkach skomplikowanych relacji funkcjonalno-przestrzennych, takich jak zespoły wielofunkcyj-
ne, obszary o walorach krajobrazowych, kulturowych, itp. 

4) Zgoda inwestycyjna, gdzie jedyną stroną jest Inwestor (Art. 379), jest możliwa do rozważenia, pod wa-
runkiem nowelizacji obecnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go, odpowiednio do wymagań KUB. Mając na uwadze funkcje planowania przestrzennego w zakresie 
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polityki przestrzennej i lokalizacji inwestycji, konieczne staje się, aby głównymi projektantami miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego byli architekci z doświadczeniem (pkt. nr 9)

3. Zgoda inwestycyjna w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dział VI, 
rozdział 2 – KUB.
Warunkiem wprowadzania tej procedury jest zmiana obecnie obowiązujących studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmin. Dokumenty te powinny w sferze regulacyjnej oraz 
w zakresie ustaleń obowiązujących uwzględnić funkcję koordynującą gospodarką przestrzenną w ramach 
udzielanych zgód inwestycyjnych, poprzez określanie obowiązujących wskaźników (lub innych narzędzi) 
regulujących zasady kształtowania przestrzeni na określonych obszarach Gmin. 
Wówczas, możliwe będzie udzielanie zgody inwestycyjnej na podstawie koncepcji urbanistyczno-
-architektonicznej, uwzględniających wskaźniki kształtowania przestrzeni ujęte w studium rozwoju,  
w powiązaniu z zasadą wpisania inwestycji w otoczenie. Wiąże się to z następującymi koniecznymi 
uwarunkowaniami:
1) Podobnie jak w sytuacji zabudowy w warunkach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego – ważnym elementem są zobiektywizowane zasady lokalizacji zabudowy na działce 
budowlanej, utworzone w oparciu o zasadę „ryczałtowego” dostępu do przestrzeni (pkt. 2 d).

2) Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wiąże się z realizacją nadrzędnej zasady od-
powiedzialności za przestrzeń i właściwe warunki życia społeczeństwa. Wadliwie opracowane koncep-
cje mogą generować sytuacje nieprzewidywalne, konfliktowe, ze szkodą dla społeczeństwa. Właściwe 
kompetencje zawodowe, konieczne do opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznych po-
siadają architekci. Nie należy tego narzędzia powierzać osobom nie posiadającym odpowiednich pre-
dyspozycji i przygotowania zawodowego oraz nie zrzeszonym w ramach izby zawodowej architektów.

3) Szczególnej uwagi wymaga określenie zakresu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Nie jest 
celowe nadmierne rozbudowywanie jej zakresu. Przedłożenie koncepcji jako załącznika do wniosku 
o decyzję inwestycyjną wymaga znacznie szerszych analiz i prac koncepcyjnych, nie oznacza to jednak 
że cały komplet analiz i rozwiązań koncepcyjnych powinien stanowić zakres koncepcji urbanistyczno-
-architektonicznej w rozumieniu KUB.

4) Postanowienie zatwierdzające koncepcję urbanistyczno-architektoniczną powinno spełniać równocze-
śnie dwa warunki:

 – powinno gwarantować zachowanie ładu przestrzennego i porządku publicznego
 – powinno zachować swobodę kontynuacji prac projektowych i modyfikację rozwiązań architektonicz-
nych i inżynierskich, w toku dalszej pracy projektowej.

5) Obszar analizowany (Art. 275). 
6) Art. 275, § 1 – określa zakres analizy, jako obszar wyznaczony wokół terenu inwestycji o szerokości nie 

przekraczającej 200 metrów. Tak sformułowany zapis, bez odniesienia do przesłanek merytorycznych 
(faktycznych uwarunkowań przestrzennych), sztucznie wydziela obszar analizy. W praktyce, obszar ten, 
w strukturze relacji przestrzennych – może okazać się za mały. Ponadto, konieczne jest uszczegółowie-
nie: czy jest to okrąg o średnicy 200 m, czy prostokąt o szerokości 200 m. Czy jest to szerokość pierzei 
ulicy 200 m, czy odległość 200 m w każdą stronę, czy 100 w jedną stronę. Od jakiego miejsca liczone te 
200 m, od środka działki, od jej krawędzi etc. Zapis ten generuje pole do interpretacji i nieporozumień.

Art. 275, § 2 – dotyczy zabudowy na obszarze zurbanizowanym.

Zapis brzmi: W przypadku zabudowy pierzejowej na obszarze zurbanizowanym obszar analizowany 
obejmuje kwartał zabudowy, w którym znajduje się teren inwestycji. Obszar analizowany może obej-
mować również pierzeję naprzeciwległą do pierzei, przy której znajduje się teren inwestycji. 

To może oznaczać ogromy teren którego analiza nie ma merytorycznego związku z planowaną inwesty-
cją lub może oznaczać obszar niewystarczający, z urbanistycznego punktu widzenia. 

7) Inne warunki wymagane dla lokalizacji zabudowy w obszarze bez miejscowego planu.
Art. 277, określa warunki na których jest możliwa budowa nowego budynku: 

pkt. 2) teren inwestycji bezpośrednio graniczy z co najmniej jedną zabudowaną budynkiem działką 
gruntu, która jest dostępna z tej samej drogi publicznej – bezpośrednio lub przez drogę wewnętrzną;
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Zapis, ograniczając analizę sąsiedztwa do jednej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowanej 
działki – nie uwzględnia rzeczywistego kontekstu przestrzennego. Działka (teren inwestycji), do której 
z trzech stron przylegają działki drogowe, a z jednej teren nie zabudowany – nie może być zabudowana.

pkt. 4) teren inwestycji ma dostęp do istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektroe-
-nergetycznej, o parametrach wystarczających do obsługi inwestycji;

Tereny wiejskie nie posiadają infrastruktury na całym obszarze, na którym w Studium wyznaczono te-
reny, lub będą wyznaczone tereny pod zabudowę. Jeśli zarówno powierzchnia, jak i kształt geome-
tryczny terenu inwestycji jest taki, iż możliwe jest zagospodarowanie tego terenu infrastrukturą towa-
rzyszącą, to dlaczego blokować możliwość realizacji zabudowy?

4. Lokalizacja zabudowy a zieleń.
Art. 295 Kodeksu stanowi iż: 
Budynek sytuuje się w odległości 12 m od granicy lasu lub od granicy gruntów zadrzewionych i zakrzewio-
nych, określonych w planie miejscowym, a w przypadku jego braku jeżeli zasadność takiego usytuowania 
stwierdzono w wyniku postępowania, o którym mowa w art. 396.
Zapis może spowodować komplikacje w zakresie lokalizowania zabudowy w otoczeniu drzew i krzewów, 
jak: sad, ogród, zieleń ozdobna, itd. Ponadto, brak jest definicji gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

5. Komisje urbanistyczne (Art. 242).
Proponujemy uzupełnienie treści Art. 242 o następujące punkty:

§ 4. Co najmniej połowę członków Komisji urbanistycznej stanowią architekci, członkowie samorządu za-
wodowego architektów, rekomendowani przez właściwą okręgową izbę architektów.

§ 5. Spośród członków komisji urbanistycznej rekomendowanych przez samorząd zawodowy architektów 
wybiera się jej przewodniczącego.

6. Główny projektant miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Konieczne jest określenie zasady, iż głównym projektantem planu jest architekt, absolwent wydziału ar-
chitektury lub architektury i urbanistyki, posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie w planowaniu 
przestrzennym. Proponujemy następującą treść do Art. 60:

§ 1. W skład zespołu sporządzającego projekt aktu planowania przestrzennego wchodzi co najmniej jed-
na osoba, która ukończyła magisterskie studia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, 
jest członkiem samorządu zawodowego architektów oraz posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie 
w wykonywaniu czynności z zakresu projektowania aktów planowania przestrzennego.

§ 3. Osoba, o której mowa w § 1 potwierdza zgodność projektu aktu planowania przestrzennego z zasada-
mi harmonijnego kształtowania przestrzeni. 

Na poziomie MPZP powstają prawne podstawy jakości przestrzeni publicznych. Kompetencje projektan-
tów – partnerów szczebla samorządowego – są warunkiem poprawnych rozwiązań merytorycznych i prze-
strzennych. Dla decyzji związanych z gospodarowaniem przestrzenią konieczne jest odpowiednie przygo-
towanie zawodowe, poparte predyspozycjami osobistymi oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie 
działań inwestycyjnych.

V. Suplement.
Przykładowa propozycja zapisu zasad lokalizacji zabudowy na działce budowlanej, przy zastosowaniu liniowej 
zależności wysokości elementu budynku i odległości od granicy.

§ 1. Obiekty budowlane należy sytuować w taki sposób, aby odległość mierzona w poziomie między każdym 
punktem projektowanego budynku a najbliższym punktem położonym na granicy działki – wynosiła nie 
mniej niż połowa wysokości mierzonej pomiędzy tym punktem budynku a punktem położonym na granicy 
działki, chyba że przepisy planu miejscowego stanowią inaczej, przy czym:
1) ściany budynku lub elementy konstrukcji wiaty należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 3 m 

od granicy działki;
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2) odległość okien i drzwi usytuowanych w ścianach zwróconych do granicy działki, nie może być mniejsza 
niż 4 m od tej granicy;

3) nie ustala się odległości od granicy działki dla budynku lub części budynku, który w całości znajduje się 
poniżej poziomu projektowanego terenu;

§ 2. Jeżeli projektowany obiekt spełnia warunki, o których mowa w par.1 – to uznaje się, że jego oddziaływanie 
nie wykracza poza granice działki, na której jest projektowany;

§ 3 Odległość od działki sąsiedniej, o której mowa w § 1 może być zmniejszona po udzieleniu zgody przez dys-
ponenta tej działki – pod warunkiem, że nie sprzeciwiają się takiej lokalizacji inne przepisy prawa a zgoda 
poświadczona jest notarialnie.

§ 4. Odległość od działki sąsiedniej, o której mowa w § 1 może być zmniejszona na podstawie nakazu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. Wówczas zgoda sąsiada nie jest wymagana

§ 5. Przy braku zgody, o której mowa w par.3 w sytuacji, w której na sąsiedniej działce zlokalizowana jest za-
budowa nie spełniająca warunków par.1 – dopuszcza się lokalizowanie obiektu w odległości mniejszej, niż 
wskazana w par.1 – pod warunkiem, że części projektowanego obiektu, w pasie o szerokości 3 m wzdłuż 
granicy działki będą zlokalizowane symetrycznie do granicy i istniejącej zabudowy położonej na sąsiedniej 
działce, oraz będą miały odwzorowaną długość i wysokość nie większą niż ma analogicznie budynek istnie-
jący lub budynek projektowany na sąsiedniej działce budowlanej, dla którego istnieje zgoda inwestycyjna.

§ 6. Jeżeli ze względów na swój gabaryt lub usytuowanie istniejący obiekt budowlany nie spełnia warunków 
wskazanych w par.1,3 oraz 4 – zgoda budowlana może być wydana tylko na roboty mające na celu popra-
wę warunków funkcjonalnych i technicznych obiektu bez naruszania przepisów prawa lub doprowadzeniu 
obiektu do stanu zgodnego z przepisami prawa bez zmiany gabarytów usytuowania a także na roboty po-
legające na rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie tylko w zakresie części budynku pozostającej w zgo-
dzie z aktualnymi przepisami.

§ 7. Dopuszcza się sytuowanie budynku gospodarczego lub garażu bezpośrednio przy granicy z sąsiednią 
działką lub w odległości mniejszej niż w par.1, pod warunkiem, że:
4) wysokość tych budynków nie przekroczy 3,0 m;
5) wzdłuż granicy do której zostaną przybliżone, będą posiadały długość nie większą niż 6,5 m;
6) ich ściana usytuowana w zbliżeniu do granicy działki będzie ścianą oddzielenia pożarowego.

 
arch. Marek Tarko arch. Grzegorz Lechowicz
Przewodniczący Rady Małopolskiej  Sekretarz Rady Małopolskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP Okręgowej Izby Architektów RP 
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3. Sprawozdania Organów Statutowych

a) Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MPOIA RP w roku 2016
Komisja działa w składzie powołanym w wyniku wyborów podczas III Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego który 
odbył się w marcu 2014.

W czasie od 01.2016 – 12.2016 odbyły się dwie sesje egzaminacyjne:
1. sesja wiosenna czerwiec 2016 

 – liczba osób poddanych postępowaniu kwalifikacyjnemu – 55
 – liczba osób uczestniczących w egzaminie pisemnym – 71
 – liczba osób zdających wyłącznie egzamin ustny – 2
 – liczba osób które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym: 68

2. sesja zimowa grudzień 2016 w dniu 9.12.2016
 – liczba osób poddanych postępowaniu kwalifikacyjnemu – 50
w tym 39 osób na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

 – 11 osób na uprawnienia łączne 
(do projektowania i kierowania robotami w specjalności architektonicznej)

 – liczba osób uczestniczących w egzaminie pisemnym – 62 
w tym 49 osób na uprawnienia do projektowania i 13 osób na uprawnienia do projektowania i kierowa-
nia robotami 

 – liczba osób zdających wyłącznie egzamin ustny – 6 w tym 5 osób do projektowania lub kierowania 
i 1 osoba do projektowania i kierowania

 – liczba osób które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym: 66

W marcu 2016 na podstawie uchwały IA uległa zmianie i została zróżnicowana wysokość opłat za przeprowadze-
nie kwalifikacji i egzamin na uprawnienia. Obecnie opłaty te wynoszą odpowiednio:

 – za przeprowadzenie kwalifikacji i egzamin na uprawnienia do projektowania – 1700 zł.
 – za przeprowadzenie kwalifikacji i egzamin na uprawnienia do projektowania i kierowania – 2500 zł.
 – za przeprowadzenie wyłącznie egzaminu ustnego odpowiednio 500 i 700 zł. 

Po sesji wiosennej (co jest godne podkreślenia po raz pierwszy od ponad 10 lat) odnotowano 4 odwołania od de-
cyzji OKK w tym 2 odwołania od wyników egzaminu pisemnego dotyczące treści pytań, i 2 odwołania od wyników 
kwalifikacji podczas której, rozpatrzono negatywnie dwa wnioski osób starających się o ograniczone uprawnienia 
do projektowania w specjalności architektonicznej które ukończyły tzw kierunki pokrewne (…)
Jedno z odwołań od wyników testu zostało podtrzymane (odpowiedź KKK w styczniu 2017, drugie jest w trakcie 
rozpatrywania). Co do odwołań od wyników kwalifikacji to KKK uchyliła decyzje OKK i skierowała sprawy do po-
nownego rozpatrzenia, motywując to niewystarczającym uzasadnieniem decyzji.
Należy w tym miejscu podkreślić, że w obowiązujących przepisach brak jednoznacznych rozstrzygnięć co do po-
stępowania w tego rodzaju sprawach, a na dodatek po raz pierwszy okręgowa komisja kwalifikacyjna zetknęła się 
z tego typu sprawą. 
OKK MPOIA RP działała w tym wypadku „ prewencyjnie „ aby zablokować w przyszłości napływ do Izby Architek-
tów osób, które miały luźny związek z architekturą, a chcą uzyskać ograniczone uprawnienia do projektowania.
Już po rozpatrzeniu odwołań ukazało się pismo Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, które określiło, że brak jest 
kierunków pokrewnych do kierunku architektura, co stanowi podstawę do wydawania w takich wypadkach decy-
zji odmownych osobom które ukończyły inne wydziały niż wydział architektury.
Niestety ze strony KKK nie spotkaliśmy się z pomocą w tej sprawie, a jedynie sztywnym prawniczym podejściem.
Jak w latach poprzednich pojawiły się w trakcie prowadzenia kwalifikacji i przeprowadzania egzaminu te same 
problemy:

 – przedstawianych projektów z przebiegu praktyk projektowych co wiąże się bezpośrednio z pracowniami 
projektowymi, w których kandydaci odbywają praktykę

 – zapisów regulaminu nadawania uprawnień do projektowania szczególnie w zakresie tzw. kierunków 
pokrewnych



MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP

55

 – treści pytań testowych i ustnych
 – ogólnego poziomu wiedzy osób starających się o uprawnienia.

Przeważająca część zdających odbywa praktyki projektowe przy opracowaniu dokumentacji małych inwestycji.
W trakcie części ustnej egzaminu rzuca się w oczy duża rozbieżność pomiędzy wiedzą zawodową osób, które 
odbywały praktykę w małych biurach, a praktykami odbywanymi w biurach zajmujących się „dużymi” obiektami.
Nadal pojęcie „naszkicuj„ jest często pojęciem abstrakcyjnym – brak umiejętności szkicowania.
Poważne wątpliwości budzi w świetle przeprowadzania egzaminu zapis regulaminu, który mówi o ilości pytań za-
dawanych osobom starającym się o uprawnienia do projektowania i uprawnienia do kierowania i projektowania.
W chwili obecnej jest to nadal ta sama ilość 60 pytań testowych i 5 pytań ustnych, co w ocenie komisji jest 
błędem.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia dotyczącego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w teście 
na uprawnienia do projektowania pojawia się grupa pytań z przepisów BHP w ilości 20%. Są to pytania typu np. 
z jakiej wysokości leje się beton do szalunku lub o jaka jest masa ładunku przemieszczanego taczkami po na-
wierzchni utwardzonej.
Należało by dążyć do zmiany takich bezsensownych zapisów i lepszego dostosowania pytań do specyfiki nadawa-
nych uprawnień. 
Nadal (od 14 lat) w zestawach pytań ustnych pojawiają się pytania typu „naszkicuj WC dla osoby niepełnospraw-
nej” czy tez rampę do budynku lub klatkę schodowa w budynku służby zdrowia. Jak pisaliśmy już wielokrotnie 
w poprzednich sprawozdaniach, w ocenie OKK MPOIA RP nie są to pytania, które powinno zadawać się osobie 
starającej się o uprawnienia umożliwiające samodzielne wykonywanie zawodu.
Brak nadal pytań problemowych umożliwiających, poprzez zadawanie przez komisję egzaminacyjną dodatkowych 
pytań, a co za tym idzie stwierdzenie poziomu wiedzy technicznej koniecznej do samodzielnego prowadzenia 
działalności projektowej.
W roku 2016 w dniach 20 maja i 30 września odbyły się w Warszawie dwa spotkania przewodniczących OKK z KKK.
Spotkanie w maju dotyczyło spraw bieżących, a w tym m.in.:

 – zamieszczenia na stronie internetowej IARP, w zakładce Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, przykładowych 
pytań egzaminacyjnych i przykładowych testów egzaminacyjnych

 – czy też opiniowania wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego przez OKK.
KKK zaproponowała aby przesyłane wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego były opiniowane 
wstępnie przez OKK pomimo, że jest to zdaniem przedstawicieli OKK w wielu przypadkach niezręczna sytuacja, 
ponieważ wnioski składają koledzy. Przesłane dotychczas wnioski nie zawierały opinii. 
Z kolei na spotkaniu wrześniowym najważniejszymi poruszanymi sprawami było m.in.

 – informacja o rozpatrywaniu przez wyższe uczelnie możliwości powrotu do jednolitych 5 letnich studiów 
architektonicznych bez podziału na studia licencjackie i magisterskie.

 – propozycja zmian w regulaminie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności 
architektonicznej.

Przedstawiciel OKK Śląskiej Okręgowej Izby Architektów przedstawił kwestię odbywania studiów I stopnia na Wy-
działach Budownictwo i przechodzenie na II stopień studiów architektonicznych bez uzupełnienia studiów I stop-
nia na kierunku architektonicznym oraz wydawania dyplomów z kierunku architektura i urbanistyka w specjalno-
ści ochrona zabytków, architektura wnętrz, architektura krajobrazu z tytułem mgr inż. arch. 
Spotkania z KKK należy uznać za cenną inicjatywę gdyż stają się one forum na którym przedstawiciele wszystkich 
izb okręgowych mogą przedstawić swoje poglądy i wypracować wspólne stanowiska w sprawach istotnych dla 
działania OKK, mamy nadzieję, że spotkania te będą kontynuowane również w latach następnych.

Powyższe informacje wyczerpują temat związany z działaniem OKK MPOIA RP w okresie 01.2016–12.2016.

arch. Witold Sztorc
Przewodniczący OKK MPOIA RP

Kraków 30.01.2017
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b) Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Małopolskiej Okręgowej 
Izby Architektów RP za rok 2016

1. W okresie objętym sprawozdaniem Okręgowy Sąd Dyscyplinarny MPOIA RP prowadził:
 – postępowania prowadzone w 2016 r., 12; odp. dyscyplinarnej 8, odp. zawodowej 4,
 – postępowania zakończone orzeczeniem lub decyzją w 2016 r., 2; odp. dyscyplinarnej 1, 
 – odp. zawodowej 1,
 – postępowania w toku (wszczęte w 2013, 2014, 2015 oraz 2016) – 10; odp. dyscyplinarnej 6, odp. zawo-
dowej 4; odwołania dotyczą 3 spraw odp. dyscyplinarnej, 1 odp. zawodowej, a 1 orzeczenie dotyczące 
odp. dyscyplinarnej czeka na uprawomocnienie.

Wszystkie toczące się postępowania mają desygnowane kompletne składy sędziowskie. Orzeczenia 
po anomizacji są upubliczniane, natomiast decyzje w sprawach odpowiedzialności zawodowej przekazy-
wane do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

2. W dniu 28 lipca 2016 r. Przewodniczący OSD MPOIA RP Krzysztof Bojanowski uczestniczył w spotkaniu 
przewodniczących sądów okręgowych IA, jakie w Warszawie zorganizowała Przewodnicząca Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego Krystyna Kakareko. Tematem spotkania były propozycje zmian w Kodeksie Etyki 
Zawodu Architekta. W konsekwencji dyskusji Przewodniczący OSD MPOIA RP odpowiedział na omawianą 
propozycję KEZA proponując własną redakcję otrzymanego z KSD tekstu.

3. W związku z brakiem zainteresowania szkoleniem organizowanym przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny w War-
szawie w dniu 22 wrzenia 2016, Przewodniczący OSD skierował do wszystkich sędziów OSD MPOIA RP 
pismo zachęcające do udziału w w/w szkoleniu. Ostatecznie w szkoleniu uczestniczył wyłącznie zastępca 
Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej.

4. W dniu 16 listopada 2016 r. przedstawiciele Krajowego Sądu Dyscyplinarnego przeprowadzili kontrolę 
działalności OSD MPOIA RP. Wobec usprawiedliwionej nieobecności Przewodniczącego rolę gospodarza 
spełniała Wiceprzewodnicząca Zofia Brzykczyk-Lenartowicz.

5. W dniu 28 listopada 2016 roku Przewodniczący OSD MPOIA RP Krzysztof Bojanowski uczestniczył w spo-
tkaniu przewodniczących sądów okręgowych IA, jakie w Warszawie zorganizowała Przewodnicząca Krajo-
wego Sądu Dyscyplinarnego Krystyna Kakareko. Tematem spotkania było omówienie wniosków po kon-
trolach przeprowadzonych przez KSD w poszczególnych sądach okręgowych. Działalność OSD MPOIA RP 
oceniona została b. pozytywnie.

6. W związku z zawieszeniem swojego członkostwa w Izbie Architektów RP wiceprzewodnicząca OSD MPOIA 
RP Krystyna Łyczakowska wystąpiła z wnioskiem o zakończenie działalności jako sędzi. Po konsultacjach 
dotyczących prawno-organizacyjnego aspektu takiego wniosku została poinformowana o konieczności 
kontynuacji wypełnianej funkcji, aż do czasu zapadnięcia ostatecznego orzeczenia w sprawie, w której jest 
członkiem składu orzekającego.

7. W zakończeniu niniejszego sprawozdania, warto zwrócić uwagę na ogromne zainteresowanie problema-
tyką prawną w uprawianiu zawodu. Można było się o tym przekonać podczas szkolenia, jakie zgodnie 
z uchwała zjazdową zorganizowała Rada Okręgowa MPOIA RP z udziałem ROD Jacka Bruzdy oraz Przewod-
niczącego OSD Krzysztofa Bojanowskiego.

arch. Krzysztof Bojanowski
Przewodniczący OSD MPOIA RP

Kraków, 30.01.2017
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c) Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Okrę-
gowej Izby Architektów RP za rok 2016

W 2016 roku Małopolski Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczął 9 postępowań z tytułu od-
powiedzialności dyscyplinarnej oraz 4 postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 
Ponadto kontynuowano 9 postępowań dyscyplinarnych oraz 1 postępowanie zawodowe wszczęte w latach 
wcześniejszych.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej działał w zespole trzyosobowym – Rzecznika i dwóch zastęp-
ców. Każda ze spraw prowadzona była jednoosobowo – przez Rzecznika, bądź na podstawie jego upoważnienia 
przez wskazanego zastępcę.
Prowadzone postępowania zestawione zostały w tabelach.

Postępowania z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej z lat poprzednich kontynuowane w roku 2016

lp. Nr Na czyj wniosek Zarzut Rzecznik 
prowadzący

Stan sprawy

1 07/2012 spadkobiercy 
architekta 

Naruszenie praw autorskich poprzez wykonanie 
projektu przebudowy bez zgody spadkobierców, 
przebudowa naruszająca integralność dzieł i jego 
wartość jako dziedzictwa kultury 

JW Wyrok w KSD
(nieostateczny)

2 06/2013 architekt Przywłaszczenie sobie koncepcji projektowej, wy-
konanie na jej podstawie projektu budowlanego

JB w KSD
niezakończona

3 01/2014 architekt Wykonanie projektu zamiennego budynku bez 
zgody autora projektu podstawowego – w zreali-
zowanym, formalnie nieodebranym budynku 

JB Umorzona, zakoń-
czona
(postanowienie 
o umorzeniu utrzy-
mane przez KROZ)

4 05/2014 Rada MPOIA RP Firmowanie swoim podpisem prac wykonanych 
przez osoby niebędące członkami Izby Architek-
tów i brak nadzoru nad wykonywaną przez te 
osoby pracą

JW w KSD
niezakończona

5 08/2014 inwestor Wykonanie projektu przebudowy bez zawarcia 
umowy pisemnej, oraz niezgodnie z umową ustną 

JW Zakończona
Wyrok ostateczny 
w OSD

6 05/2015 Rada MPOIA RP Firmowanie swoim podpisem prac wykonanych 
przez osoby niebędące członkami Izby Architek-
tów i brak nadzoru nad wykonywaną przez te 
osoby pracą

JW w KSD
niezakończona

7 07/2015 firma projek-
towa

Niewywiązanie się z umowy na wykonanie opra-
cowania projektowego 

MK umorzona
zakończona

8 08/2015 projektanci 
branżowi

Niezapłacenie za zlecone i wykonane projekty MK Skierowana do OSD 
niezakończona

9 09/2015 architekt Wykorzystanie przez innego architekta projektu 
bez zgody jego autora (sprawa skierowana przez 
KROZ z innej Izby Okręgowej)

JB Umorzona
zakończona
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Postępowania z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej wszczęte w roku 2016

lp. Nr Na czyj wniosek Zarzut Rzecznik 
prowadzący

Stan sprawy 
Status

1 01/2016 architekt Naruszenie praw autorskich poprzez wykonanie 
projektu budynku ingerującego w układ urbani-
styczny osiedla

JW Umorzona, 
odwołanie do KROZ

2 02/2016 inwestor Niepoinformowanie inwestora nadbudowy o ko-
nieczności uzyskania zgody sąsiada na nadbudo-
wę kominów w jego budynku 

JB Wyrok w OSD
Nieostateczny

3 03/2016 sąsiad Naruszenie przez architekta ustaleń MPZP przy 
projekcie zespołu budynków jednorodzinnych 

MK Skierowana do OSD 

4 04/2016 inwestor Wykonanie projektu niezgodnie z wytycznymi 
materiałowymi i funkcjonalnymi inwestora

JB Postępowanie wyja-
śniające

5 05/2016 Rada MPOIA RP Firmowanie swoim podpisem prac wykonanych 
przez osoby niebędące członkami Izby Architek-
tów i brak nadzoru nad wykonywaną przez te 
osoby pracą

JW Postępowanie wyja-
śniające

6 06/2016 inwestor Niewykonanie zleconego projektu JB Postępowanie wyja-
śniające

7 07/2016 Wykonanie projektu przebudowy niezgodnie 
z przepisami i sztuką budowlaną

JB Odmowa wszczę-
cia postępowania 
ze względu na prze-
dawnienie 

8 08/2016 architekt Wykonanie nierzetelnej opinii o pracy innego 
architekta

JW Postępowanie wyja-
śniające

9 09/2016 architekt Naruszenie praw autorskich poprzez wykony-
wanie nadzorów autorskich bez zgody autora 
projektu, wyrażenie zgody na zmiany w projekcie 
niezgodne z przepisami technicznymi

JB Postępowanie wyja-
śniające
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Postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie kontynuowane lub wszczęte w roku 2016

lp. Nr Na czyj 
wniosek

Zarzut Rzecznik 
prowadzący

Stan postępowania

1 05/2013 sąsiad Wykonanie projektu budynku w zabudowie 
zwartej z naruszeniem interesów sąsiada (bez 
uwzględnienia warunków posadowienia budynku 
sąsiedniego)

JB Zakończona
Wyrok ostateczny 
w OSD

2 01/2016 OSD 
(inna Izba 
Okręgowa)

Wykonanie projektu termomodernizacji z naru-
szeniem praw autorskich (wykorzystanie pomysłu 
innego architekta)

JB Umorzenie postę-
powania z powodu 
przedawnienia

3 02/2016 sąsiad Wykonanie projektu budynku niezgodnie z ustale-
niami decyzji o warunkach zabudowy

JB Skierowana do OSD 

4 03/2016 inwestor Wykonanie projektu budowlanego wadliwie pod 
względem technicznym

MK Skierowana do OSD 

5 04/2016 Prokuratura 
Regionalna 

Poświadczenie nieprawdy (potwierdzenie 
w dzienniku budowy wykonania budynku zgodnie 
z projektem i warunkami pozwolenia na budo-
wę wiedząc że doszło do samowoli budowlanej 
– zamiast domu jednorodzinnego wybudowano 
wielorodzinny)

JB Postępowanie wyja-
śniające

arch. Jacek Bruzda
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
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4. Kalendarium

STYCZEŃ 2016 r.
20.01 Kraków. Prezydium MPOIA RP
13.01 Kraków. Rada MPOIA RP (nr 1/2016)
11.01 Kraków. Szkolenie „Linijka słońca” org. W. Zieliński
27.01 Kraków. Rada MPOIA RP (nr 2/2016)

LUTY 2016 r.
01.02 Kraków. Szkolenie „Linijka słońca” – 2 edycja org. W. Zieliński
01–08.02 Kraków. WAPK – sesja dyplomowa – udział członków MPOIA RP jako egzaminatorów zewnętrznych
03.02 Kraków. Uroczystość wręczenia uprawnień
03.02 Kraków. Spotkanie Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu – udział członka Rady MOIIB – 

inż. Henryka Trębacza
03.02 Kraków. Rada MPOIA RP (nr 3/2016)
04.02 Nowy Sącz. Urząd Miasta – spotkanie ws reklamy w mieście – udział: A. Serafin, M. Tarko, 

Ł. Krawontka
04.02 Nowy Sącz. Kawiarnia Strauss Cafe – doroczne spotkanie Architektów IARP (A. Serafin)
10.02 Kraków. Rada MPOIA RP (nr 4/2016)
15.02 Kraków, Prezydium Rady MPOIA RP nr 2
17.02 Kraków. Spotkanie ws ubezpieczenia OC architektów 
17.02 Kraków. Połączone spotkanie Zespołów: ds. Legislacji i Rzeczoznawców 
23. 02 Kraków – spotkanie Zespołu Rzeczoznawców
24.02 Kraków. Prezydium Rady MPOIA RP nr 3
25.02 Nowy Sącz. Szkolenie „Linijka słońca” – 3 edycja org. W. Zieliński

MARZEC 2016 r.
02.03 Kraków, Posiedzenie Rady MPOIA RP nr 5
09.03 Kraków. Prezydium Rady nr 4
09.03 Kraków, spotkanie Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu
09.03 Kraków, spotkanie z przedstawicielami Rady MOIIB
09.03 Warszawa, Posiedzenie Komisji ds. Legislacji przy KRIA – udział wzięła B. Nieroda – członek Komisji 
16.03 Kraków, spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego KW PSP st. bryg. Andrze-

jem Siekanką z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
16.03 Kraków, Posiedzenie Rady MPOIA RP 
19.03 Kraków. XII Sprawozdawczy Zjazd MPOIA RP
22.03 Spotkanie Zespołu Rzeczoznawców
23.03 Kraków. Spotkanie Zespołu ds. Legislacji

KWIECIEŃ 2016 r.
01.04 Kraków. Wręczenie dyplomów na WAPK. MPOIA RP reprezentował W. Zieliński
04.04 Kraków. Szkolenie: Rola projektanta w procesie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania – 

przyg. W. Zieliński
06.04 Kraków. Posiedzenie Rady MPOIA RP
07.04 Nowy Targ. Spotkanie z p. Poseł Anną Paluch (PiS) – M. Tarko, A. Serafin, B. Nieroda, M. Modzelewska
08–10.04 Ustroń. XII Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej 

w formule Spotkania Roboczego Grupy V-4 (Grupy Wyszegradzkiej)
12.04 Kraków. Ogłoszenie wyników zwycięzców Stypendium SARP Kraków im. Prof. Bohdana Lisowskiego. 

MPOIA RP reprezentował W. Zieliński
13.04 Kraków. Posiedzenie Prezydium MPOIA RP
13.04 Kraków. Spotkanie Egzaminatorów Zewnętrznych MPOIA RP z Prodziekanem Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej dr. arch. Arturem Zawiszą
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15.04 Zakopane. Forum Budownictwa. Udział wziął M. Tarko
15.04 Kraków. Konferencja SBDiM – Nowe wyzwania rynku mieszkaniowego. MPOIA RP reprezentował 

G. Lechowicz
19.04 Kraków. Spotkanie Zespołu Legislacyjnego 
19.04 Nowy Targ. Spotkanie z p. Poseł Anną Paluch (PiS) – M. Tarko, A. Serafin, M. Modzelewska
27.04 Kraków. Spotkanie w UW z p. Agnieszką Damasiewicz – nowym Dyrektorem Wydziału Infrastruktu-

ry Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ze strony MPOIA RP udział wzięli: M.Tarko, W. Zieliński, 
B. Nieroda

27.04 Kraków. Posiedzenie Rady MPOIA RP
27.04 Kraków. Posiedzenie Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu

MAJ 2015 r.
12.05 Kraków. Szkolenie „Zarządzanie czasem – organizacja i efektywność” – prowadziła Urszula Szabłow-

ska, architekt IARP, org. W. Zieliński
11.05 Kraków. Spotkanie z p. Dyrektor Wydziału Infrastruktury MUWx
 Ze strony MPOIA RP udział wzięli: M. Tarko, W. Zieliński, B. Nieroda, A. Serafin
13–14.05 Iwkowa. Posiedzenie Rady MPOIA RP
18.05 Kraków. Posiedzenie Prezydium Rady
18.05 Kraków. Konferencja na Politechnice Krakowskiej na temat Bezpieczeństwo pożarowe 

w budownictwie
 Konferencji przewodniczył dr inż. Paweł Sulik, kierownik Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Tech-

niki Budowlanej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej. MPOIA RP reprezentował wiceprzewodniczący 
Rady W. Zieliński

20.05 Warszawa. W Ministerstwie Budownictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady MPOIA 
RP z podsekretarzem stanu wiceministrem XXX Żuchowskim. Radę MPOIA RP reprezentowali: 
M. Tarko, B. Nieroda, A. Serafin

25.05 Kraków. Spotkanie Zespołu Legislacyjnego
25.05 Kraków. Uroczystość z okazji 70 lecia Polskiego Związku Głuchych – zorganizowana przez Oddział 

Małopolski PZG. Na zaproszenie Organizatorów – MPOIA RP reprezentował M. Nitka
30.05 Kraków. Spotkanie Zespołu Legislacyjnego

CZERWIEC 2016 r.
01.06 Kraków. Rada MPOIA RP 
01.06 Kraków. Rada MPOIA RP wynegocjowała z Polskim Komitetem Normalizacyjnym dostęp do budow-

lanego zbioru Polskich Norm dla wszystkich Członków MPOIA RP. Na początku dostęp do zbioru 
norm jest realizowany na stanowisku komputerowym w Biurze MPOIA RP

06.06 Kraków – Szkolenie: Projektowanie przestrzeni biurowej (przyg. W. Zieliński)
08.06 Kraków. Spotkanie Zespołu wwz
08.06 Kraków. Spotkanie członków Rady z Delegatami na Zjazd Krajowy IARP
09.06 Warszawa. Konwent Przewodniczących – udział wziął. M. Tarko
10–11.06 Warszawa. Sprawozdawczy Zjazd IARP
11–12.06 Warszawa. Szósty Nadzwyczajny Zjazd IARP
15.06. Kraków. Spotkanie Rady MPOIA RP z Okręgową Komisją Rewizyjną
15.06. Kraków. Rada MPOIA RP nr 12/2016
15.06 Kraków. – Spotkanie z p. Agnieszką Damasiewicz – dyrektor Wydziału Infrastruktury MUW. MPOIA RP 

reprezentowana była przez Przewodniczącego Rady M. Tarko i wiceprzewodniczących B. Nierodę 
i W. Zielińskiego

27.06 Kraków – MUW. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim – spotkanie z Panią Agnieszką Damasie-
wicz – Dyrektor Wydziału Inwestycji MUW. MPOIA RP reprezentowana była przez Przewodniczą-
cego Rady M. Tarko i wiceprzewodniczącą B. Nierodę. Omówiono bieżące sprawy związane z reali-
zacją prawa inwestycyjnego oraz spraw będących przedmiotem planowanej na 29 czerwca narady 
z organami AA-B starostw powiatowych i miast na prawach powiatu
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29.06 Kraków. Spotkanie Rady MPOIA RP z Członkami Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Spotkania 
z Członkami organów statutowych MPOIA RP odbywają się w wyniku ustaleń podjętych na ostat-
nim okręgowym zjeździe MPOIA RP.
Członkowie OKK poinformowali Radę o ostatnich egzaminach na uprawnienia i przekazali swoje 
uwagi odnośnie poziomu zarówno pytań przygotowanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną jak 
i poziomu odpowiedzi uczestników egzaminu.
Rada MPOIA RP:Maria Janik, Łukasz Krawontka, Grzegorz Lechowicz, Maciej Nitka, Wojciech Do-
brzański, Anna Serafin, Marek Tarko, Witold Zieliński
OKK: Wojciech Chmielewski, Stanisław Nesterski, Andrzej Rymarczyk, Witold Sztorc (Przewodniczą-
cy OKK), Artur Trzepla, Dorota Zaucha-Rybka 

29.06 Kraków. W MPOIA RP odbyła się narada zorganizowana wspólnie przez Radę MPOIA RP i Wydział 
Inwestycji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na zaproszenie wystosowane przez Panią Dyrek-
tor Wydziału Infrastruktury MUW Agnieszkę Damasiewicz przybyli przedstawiciele organów admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej (AA-B) z powiatów i miast na prawach powiatu wojewódz-
twa małopolskiego. Omówiono min:

 a) sprawy wymagające uściśleń pomiędzy WI MUW i organami AA-B, w zakresie postępowań
 b) wewnętrzne instalacje w budynku
 c) obszar oddziaływania obiektu określony przez projektanta a krąg stron postępowania

 Wnioski z dyskusji dotyczącej instalacji wewnętrznych oraz obszaru oddziaływania wymagają uści-
ślenia pomiędzy MPOIA RP oraz organami administracji publicznej.

 Podkreślono rolę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, jako merytorycznego partnera or-
ganów AA-B w sprawach związanych wykonywaniem zawodu architekta.

 Uczestnicy spotkania (wg listy obecności)
 Starostwa Powiatowe w: Bochni, Proszowicach, Krakowie, Myślenicach, Tarnowie, Nowym Sączu, 

Gorlicach, Miechowie, Zakopanem, Limanowej, Wieliczce, Brzesku, Olkuszu, Chrzanowie, Dąbro-
wie Tarnowskiej, Nowym Targu, Oświęcimiu, Wadowicach, Suchej Beskidzkiej, Urzędu M. Tarnowa, 
Urzędu M. N. Sącza, Urzędu M. Krakowa oraz Małopolskiego UW w Krakowie i w Oddziałach Za-
miejscowych w Tarnowie i Nowym Sączu

 Rada MPOIA RP – Bożena Nieroda, Witold Zieliński, Maciej Nitka, Grzegorz Lechowicz
 Gospodarzami Narady byli:
 Dyrektor Wydziału Infrastruktury MUW – Agnieszka Damasiewicz
 Przewodniczący Rady MPOIA RP – Marek Tarko

LIPIEC 2016 r.
01–05.07 Kraków. Obrony prac magisterskich na WAPK. Udział członków MPOIA RP jako egzaminatorów ze-

wnętrznych (kol. arch. Piotr Chuchacz, Grzegorz Lechowicz, Małgorzata Brach, Wawrzyniec Kuc, 
Artur Trzepla, Marta Bruzda oraz Jarosław Wilk

04.07 Kraków. Szkolenie: „Oddymianie grawitacyjne budynków – uwarunkowania formalno-prawne oraz 
rozwiązania techniczne”. Przygot. W. Zieliński

13.07 Kraków. Kolejne spotkanie koordynacyjne przedstawicieli MPOIA RP z Władzami Małopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W trakcie spotkania przekazano wzajemnie informa-
cje dotyczące Zjazdów jakie odbyły się w obydwu izbach w ostatnim czasie. Wymieniono poglądy 
na zagadnienia interesujące obydwie izby okręgowe. Uzgodniono szczegóły dotyczące tradycyjne-
go spotkania członków MPOIA RP i MOIIB w październiku 2016 r., w Operze Krakowskiej

13.07 Kraków. Posiedzenie Rady MPOIA RP, spotkanie z OKR
18.07 Kraków. Szkolenie: „Projekt architektoniczny – organizacja i zarządzanie, w nawiązaniu do procesu 

inwestycyjnego i procedur administracyjnych”. Przygot. W. Zieliński
19.07 Kraków. WSA. Spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Sądku Administracyjnego sędzią Andrzejem 

Irlą
20.07 Kraków. Posiedzenie Rady MPOIA RP (nr 15/2016)
20.07 Kraków. Spotkanie Rady MPOIA RP z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Dyscyplinarnej 

oraz Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym (kontynuacja spotkań w wyniku ustaleń ze zjazdu MPOIA 



MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP

63

RP) Na spotkaniu omówione zostały najważniejsze sprawy dotyczące postępowań prowadzonych 
wobec Architektów. Zaproponowano także rozwiązania, które pozwolą wszytkom członkom IA za-
poznawać się na bieżąco z wynikami pracy OROZ i OSD

SIERPIEŃ 2016 r.
03.08 Kraków. Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień 

WRZESIEŃ 2016 r.
05.09 Kraków. W dniu 5 września 2016 roku o godzinie 17.00 odbyło się szkolenie w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej budynków w odniesieniu do warunków technicznych. Szkolenie poprowadził 
kpt. mgr inż. Sylwester Garnek z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP. Przygot. W. Zieliński

07.09 Kraków. W siedzibie MPOIA RP odbyło się spotkanie Prezydium Rady z Wiceministrem Infra-
struktury i Budownictwa, Tomaszem Żuchowskim. Tematem rozmów były merytoryczne aspekty 
orga nizowanej przez MPOIA RP konferencji w Krynicy-Zdroju „Dom dla rodziny” (21–22 paździer-
nika 2016r.). W ramach swojego wystąpienia Pan Minister zaprezentuje tezy do nowego Kodeksu 
urbanistyczno-budowlanego

13.09 Kraków. Rada MPOIA RP (nr 16/2016)
14.09 Kraków. Spotkanie Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu
14.09 Kraków. Spotkanie Zespołu ds. Legislacji
13.09 Kraków. Start nowej wersji strony www.mpoia.pl
15–16.09 Łódź. Konwent Przewodniczących. Udział wzięli M. Tarko i A. Serafin
21.09 Kraków. Posiedzenie Prezydium Rady połączone ze spotkaniem Zespołu ds. Legislacji – dot. analizy 

i opracowania zapisów regulujących odległości lokalizacji budynków
27–30.09 Kraków. Sesje egzaminacyjne na WAPK. Udział Członków MPOIA RP jako egzaminatorów 

zewnętrznych

PAŹDZIERNIK 2016 r.
04.10 Kraków Spotkanie Zespołu ds. Mediów
04.10 Kraków. Prezydium MPOIA RP
05.10 Kraków. Posiedzenie Zespołu ds. Zasad Wykonywania Zawodu
12.10 Kraków. Rada MPOIA RP (nr 18)
12.10 Kraków. Spotkanie prelegentów na zajęcia w szkołach w ramach Małopolskich Dni Edukacji 

Architektonicznej
12.10 Kraków. Spotkanie Zespołu ds. Mediów
13.10 Kraków. WAPK – Konkurs Studencki „Dom Energooszczędny”. Nagrodę MPOIA RP wręczał 

W. Dobrzański
13–14.10 Kraków. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „New Building Technologies and Ar-

chitectural Design” organizowana przez WAPK pod patronatem MPOIA RP
15.10. Kraków. Architektoniczno – Budowlany Wieczór w Operze Krakowskiej. Wręczono nagrody edycji 

Salon Architektury 2016
17.10 Kraków – spotkanie Zespołu Rzeczoznawców
19.10 Kraków. Posiedzenie Prezydium MPOIA RP (nr 8)
21–22.10 Krynica Zdrój. Konferencja MPOIA RP „Dom dla Rodziny”
24–30.10 Małopolska. Lekcje w szkołach w ramach Małopolskich Dni Edukacji Architektonicznej
26.10 Kraków. Rada MPOIA RP (nr 19) – spotkanie z Okręgową Komisją Rewizyjną
28.10 Kraków. Rozpoczęcie Kursu do egzaminu na uprawnienia

LISTOPAD 2016 r.
02.11 Kraków. Spotkanie Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu
02.11 Kraków. Prezydium MPOIA RP
07.11 Kraków. Ocena prac Konkursu Dom i Ogród Moich Marzeń (w ramach X Dni Edukacji 

Architektonicznej)

http://www.mpoia.pl
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07.11 Posiedzenie Zespołu Rzeczoznawców 
09.11 Cieszyn. Międzynarodowa Konferencja na Zamku Cieszyn „Dizajn w Przestrzeni Miejskiej. Dostęp-

ność w Miastach Historycznych”. MPOIA RP reprezentował Maciej Nitka
09.11 Kraków. Dziennik Polski zamieścił artykuł z informacją o edukacyjnych działaniach MPOIA RP (oce-

na prac konkursowych „Dom i Ogród Moich Marzeń”)
09.11 Kraków. Rada MPOIA RP (nr 20/2016)
10.11 Warszawa. Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa z podsekretarzem Stanu – 

Wiceministrem Tomaszem Żuchowskim. Dalszy ciąg konsultacji dyskusji rozpoczętej na konferencji 
w Krynicy-Zdrój. Ze strony MPOIA RP w rozmowach wzięli udział: Marek Tarko, Anna Serafin, Grze-
gorz Jachym, Bożenia Nieroda oraz Mikołaj Machulik – sekretarz Śląskiej OIA RP

14.11 Kraków. Szkolenie „Ochrona przeciwpożarowa budynków w odniesieniu do warunków technicz-
nych – cz. III. Przygot. W. Zieliński

16–24.11 Kraków. Egzaminy dyplomowe na WAPK. Architekci MPOIA RP jako egzaminatorzy zewnętrzni
16.11 Kraków. Prezydium MPOIA RP
16.11 Kraków. Spotkanie Zespołu ds. Mediów
18–20.11 Kraków. Międzynarodowa Konferencja „Drewno w Architekturze” pod patronatem MPOIA RP. Izbę 

reprezentował M. Nitka – członek Rady
23.11 Kraków. Spotkanie Zespołu ds. Mediów
25.11 Warszawa. Stanisław Deńko – członek Rady otrzymał doroczną Nagrodę Zarządu Głównego SARP 

za swoją twórczość arhitektoniczną i dydaktyczną. Na uroczystości w siedzibie SARP w Warszawie 
MPOIA RP reprezentowali M. Tarko, A. Serafin, W. Zieliński

30.11 Kraków. Posiedzenie Rady i spotkanie z Delegatami na Zjazd Krajowy
30.11 Kraków. Spotkanie Zespołu ds. Wykonywania Zawodu

GRUDZIEŃ 2016 r.
1–2.12 Wrocław. Zjazd Krajowy IARP
1–2.12 Rzeszów. III Forum Gmin Karpackich. MPOIA RP reprezentował członek Rady Maciej Nitka, członek 

Krajowej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego w Karpatach, który wziął udział w panelu 
dyskusyjnym

05.12 Kraków. Wręczenie nagród w konkursie Kraków Bez Barier. Przewodniczący MPOIA RP M. Tarko jest 
członkiem Kapituły Konkursu

5.12 Kraków. Posiedzenie Zespołu Rzeczoznawców
05.12 Kraków Szkolenie „Akustyka w projektowaniu” – org. W. Zieliński
06.12 Kraków – spotkanie z Prezydium Rady MOIIB
06.12 Kraków. Posiedzenie Zespołu ds. Zasad Wykonywania Zawodu
07.12 Kraków. Rada MPOIA RP (nr 22)
08.12 Kraków. Gala wręczenia nagród w Konkursie Dom i Ogród Moich Marzeń – Muzeum Sztuki i Techni-

ki Japońskiej Manggha
09.11 Kraków. Dziennik Polski zamieścił artykuł z informacją o edukacyjnych działaniach MPOIA RP (wrę-

czenie nagród laureatom konkursu „Dom i Ogród Moich Marzeń”)
09–10.12 Kraków. Egzaminy na uprawnienia
14.12 Kraków. Legislacyjne spotkanie Rady
21.12 Kraków. Rada MPOIA RP – opłatek z Delegatami n z Zjazd Krajowy i członkami organów OIA
21.12 Kraków. Dziennik Polski zamieścił dodatek – wkładkę do wydania – wykonaną na zlecenie i z teksta-

mi autorstwa MPOIA RP „Z Dziennika Architekta”

STYCZEŃ 2017 r.
04.01 Kraków. Rada MPOIA RP (nr 1/2017)
04.01 Kraków. Spotkanie Zespołu ds. Mediów
04.01. Kraków. Spotkanie Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu
11.01 Kraków. Spotkanie legislacyjne Rady MPOIA RP 
11.01 Kraków. Spotkanie Zespołu ds. Mediów
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12.01 Kraków. Spotkanie Zespołu Rzeczoznawców
13–15.01 Nowy Sącz / Muszyna. Spotkanie architektów z MPOIA RP, OPOIA RP, SLOIA RP, SWOIA RP, 

PKOIA RP – zwiedzanie fabryki FAKRO, rozmowy, spotkania towarzyskie
16.01 Kraków. Szkolenie: „Konsekwencje związane z brakiem przestrzegania przepisów prawa budow-

lanego oraz innych przepisów prawa a także zasad wykonywania zawodu architekta na podsta-
wie spraw wpływających do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i prawomoc-
nych orzeczeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego”; prowadzenie – J. Bruzda, K. Bojanowski; org.: 
W. Zieliński

18.01 Kraków. Prezydium MPOIA RP 
18.01 Kraków. Spotkanie Zespołu ds. Mediów
23.01 Kraków. Szkolenie „Spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż 

to określono w przepisach techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej”; 
org. W. Zieliński

25.01 Kraków. Rada MPOIA RP (nr 2/2017)
25.01 Kraków. Spotkanie Zespołu ds. Mediów
26.01 Nowy Sącz. W siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Nowym Sączu 

odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej prowadzone przez star-
szego specjalistę Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie kpt. Sylwestra 
Garnka. W szkoleniu wzięli udział Architekci z Sądecczyzny

27–30 Kraków. Egzaminy inżynierskie na WAPK. Udział architektów MPOIA RP jako egzaminatorów 
zewnętrznych

30.01 Kraków. Szkolenie „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych”, prowadzenie P. Rudol; org. 
W. Zieliński. Pierwsze w historii MPOIA RP pełna transmisja szkolenia poprzez łącza internetowe – 
uczestniczyło w niej 74 osoby; org. Ł. Krawontka
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d o  2 4  m a r c a  2 0 1 7  r o k u

Sporządzone na dzień: 8 lutego 2017 roku

Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
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