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W dniach 16-18 października odbyło się w Szczecinie posiedzenie Krajowej Rady oraz Konwent 
Przewodniczących. Małopolską Okręgową Izbę Architektów, podczas obrad Krajowej Rady i Konwentu 
reprezentowali: arch. Marek Tarko, Przewodniczący Rady oraz arch. Anna Serafin, członek Rady MPOIA.  
Równolegle z Konwentem w Szczecinie trwały obrady Komisji Legislacyjnej oraz Rady Legislacyjnej, 
funkcjonujących przy Krajowej Radzie. Małopolską Okręgową Izbę Architektów reprezentował arch. Grzegorz 
Lechowicz, sekretarz MPORIA oraz członek Rady Legislacyjnej.  
Głównymi tematami posiedzenia Krajowej Rady były:  
- Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności 
architektonicznej,  
- Regulamin dotyczący zasad szkoleń po skreśleniu z listy członków (nowy wymóg Rozporządzenia)  
- Uchwała KRIA w sprawie aktualizacji budżetu.  
Posiedzenie KRIA rozpoczęło się 16 października i trwało do późnych godzin nocnych. Z tego powodu, część 
programu Rady przełożono na następny dzień. Obrady KRIA zostały dokończone 17 października, przed 
posiedzeniem Konwentu Przewodniczących. 
Konwent Przewodniczących rozpoczął się w piątek, 17 października br. o godz. 10:00, a zakończył w sobotę,  
18 października, ok. godz. 13:00. 
Pierwszy dzień Konwentu rozpoczęły wystąpienia gości, w tym Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina, 
architekta Piotra Mynca, członka IARP.  
Hasłem przewodnim Konwentu było: „Poprawa jakości uprawiania zawodu Architekta w Polsce”. 
Program obejmował następujące tematy:  

 Bilans otwarcia kadencji 2014-2018.  

 Warunki wykonywania zawodu w Polsce ( Art.8 pkt.2 Ustawy o samorządach zawodowych ) 

 Legislacja (kodyfikacja a nowelizacja prawa) 
Bilansu otwarcia dokonał Prezes KRIA arch. Ryszard Gruda oraz Wiceprezesi arch. arch. Piotr Gadomski i 
Sławomir Żak. Omówiono działania Izby związane z Ustawą deregulacyjną oraz nowym Rozporządzeniem w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Poruszono również zapowiedzi dotyczące 
nowelizacji Prawa budowlanego oraz Kodeksu Budowlanego. 
Część Konwentu, dotyczącą warunków wykonywania zawodu poprowadził Wiceprezes KRIA, arch. Sławomir 
Żak. Obrady Konwentu podzielono na następujące punkty: 
1. Warunki wykonywania zawodu: umowy na prace projektowe,  standardy wykonywania zawodu, honorarium 
architekta. 
2. Co rozumiemy przez dostęp do zawodu, jako element prawa powszechnego. Czy Ustawa dotycząca 
zamówień publicznych wymaga korekty, czy zmiany. Co przedstawiciele okręgów sądzą o konkursach, a co o 
przetargach. 
3. Ubezpieczenia. Zakres polisy OC. Ubezpieczenia wykraczające poza obowiązkowe OC. 
W punkcie pierwszym, dyskusja skupiła się głównie wokół Standardów wykonywania zawodu oraz Honorarium 
architekta. Większość uczestników Konwentu - podobnie jak podczas dyskusji nad Standardami w Małopolsce - 
uważała, iż można je wprowadzić jako obowiązkowe, pod warunkiem powiązania z Regulaminem honorarium. 
Za obowiązkowymi standardami wypowiadali się głównie przedstawiciele Okręgu Dolnośląskiego. Żywa 
dyskusja dotyczyła również zasad wprowadzenie Regulaminu honorarium. Jako końcowy wniosek Konwentu 
przyjęto, iż prace nad Standardami oraz konsultacje w tym zakresie kontynuować będzie Dolnośląska OIA, 
natomiast zagadnieniami honorarium zajmie się Pomorska OIA. 
W punkcie drugim najmocniej dyskutowano o konkursach. Zwrócono uwagę na wadliwe warunki konkursowe 
oraz na niekorzystne zapisy umów, towarzyszących tym warunkom. Podkreślono konieczność monitorowania 
zarówno konkursów, jaki i przetargów. Duże zaangażowanie w tym zakresie wykazuje Śląska OIA. Dlatego 
przyjęto, iż sprawy związane z monitorowaniem konkursów i przetargów poprowadzi Śląska OIA. Podkreślono 
również potrzebę zmiany Ustawy o zamówieniach publicznych. 
W punkcie trzecim, dotyczącym ubezpieczenia OC, wszyscy uczestnicy Konwentu zgodzili się z faktem, iż obecny 
zakres polisy jest niewystarczający. Konieczna jest nowelizacja zasad ubezpieczenia. W tym celu należy 
przeprowadzić negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, posiadającymi w swojej ofercie ubezpieczenia 
zawodowe architektów. Celem tych negocjacji powinna być korzystna polisa obejmująca swym zakresem 
możliwie najszerszy zakres działań zawodowych architektów.  
W dalszej części Konwentu, zagadnienia legislacyjne omówił arch. Piotr Andrzejewski, Przewodniczący Komisji 
Legislacyjnej przy KRIA. Obszernie zaprezentował prace Komisji Legislacyjnej nad opracowaniem filozofii 



procesu inwestycyjnego oraz próby, w dużej mierze udane, przekonywania przedstawicieli władzy 
ustawodawczej Państwa do opracowanego modelu procesu inwestycyjnego. Dyskutowano również nad tym, 
jak sprawić, aby umocnić pozycję architekta w tym procesie. Filozofia zbudowana na dosyć precyzyjnym i 
spójnym ciągu myślowym wydaje się być prawidłowa i pożądana przez środowisko. Nowe pojęcia takie jak 
chociażby: „projekt architektoniczno-urbanistyczny” na podstawie którego byłaby udzielana tzw. „zgoda 
budowlana”, muszą zostać  precyzyjnie zdefiniowane, by nie podlegały interpretacjom, a później deformacji. 
Równolegle z Konwentem, odbywał się w Szczecinie kolejny WESTIVAL – cykliczna impreza organizowana przez 
Szczeciński oddział SARP. Jednym z punktów programu było spotkanie Zarządu Głównego SARP i przedstawicieli 
oddziałów SARP z Krajową Radą IARP oraz Przewodniczącymi Izb Okręgowych.   
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