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Koleżanki i Koledzy, 

Sytuacja związana ze stanem epidemii oraz podjęte środki ostrożności wpływają na warunki wykonywania zawodu. 

Wielu architektów, wykazując obywatelską postawę, wprowadziło system pracy zdalnej. Jednakże części 

obowiązków zawodowych powiązanych ze sferą formalno-prawną, nie da się w obecnej sytuacji zrealizować 

wyłącznie w systemie pracy zdalnej. W tym zakresie konieczna jest dobra i dynamiczna współpraca architektów 

z administracją publiczną. 

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów stoi na stanowisku, że stan epidemii i konieczność 

podejmowania niezbędnych działań w celu jej zwalczenia nie może stanowić przeszkody w sprawnym 

funkcjonowaniu organów administracji architektoniczno-budowlanej. Jesteśmy świadomi, że potrzeba 

zapewnienia bezpieczeństwa wymaga wprowadzenia zmian w niektórych elementach postępowań, jednakże 

uważamy, że zmiany te nie mogą zablokować lub niewspółmiernie spowolnić cykl przygotowania inwestycji. 

W związku z tym wystosowaliśmy pismo do Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

w którym prosimy o przekazanie informacji dotyczących przyjętych oraz rekomendowanych zasad postępowania 

Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz organów administracji architektoniczno

-budowlanej w Województwie Małopolskim. Zakładamy, że celem tych zasad jest sprawne przeprowadzenie 

procesu przygotowania inwestycji, przy równoczesnym eliminowaniu potencjalnie negatywnych skutków 

uwarunkowań prawnych związanych ze stanem epidemii. Informacje uzyskane z Wydziału Infrastruktury MUW 

przekażemy członkom Małopolskiej OIA RP. 

Koleżanki i Koledzy, zwracamy się również do Was, członków MPOIA RP z prośbą o przekazywanie do Izby 

informacji dotyczących funkcjonowania organów administracji architektoniczno-budowlanej w urzędach miast, 

starostw a także organów nadzoru budowlanego, Urzędu Ochrony Zabytków, innych związanych 

z wykonywaniem naszego zawodu. Pomogą one zorientować się co do zakresu i rodzaju trudności z jakimi 

spotykacie się wykonując zawód architekta oraz przyczynią się do wspólnego poszukiwania pozytywnych rozwiązań. 

W celu usystematyzowania informacji, w załączeniu wysyłamy propozycję zagadnień. Prosimy również 

o podzielenie się z nami Waszymi sugestiami dotyczącymi możliwości usprawnienia procedur. Szczególnie 

prosimy o informację o pozytywnych przykładach współpracy architektów z administracją państwową. 

arch. Marek Tarko 

Przewodniczący Rady Małopolskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP 

W załączeniu: 

Pytania dotyczące warunków pracy architektów 

Pismo skierowane do Pana Wojewody oraz Wydziału Infrastruktury MUW 

Informacja z Urzędu Miasta Krakowa dotyczące zasad postępowania 

Z góry dziękujemy za poświęcony czas. 

arch. Grzegorz Lechowicz 

Sekretarz Rady Małopolskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP 
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