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Szanowny Kolego Przewodniczący,
W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP bardzo serdecznie dziękuję za
zorganizowanie konferencji „Prawo inwestycyjne w praktyce”, która miała miejsce w dniach
15-16 listopada 2019 r. w Krynicy.
Konferencja, odbywająca się corocznie w Krynicy, stała się już dobrą tradycją,
wpisując się w stały kalendarz wydarzeń architektonicznych naszego samorządu.
Tym bardziej cieszy mnie merytoryczny udział w tym wydarzeniu tak szerokiej reprezentacji
samorządu architektów z OIA oraz przedstawicieli Krajowej Rady Izby Architektów RP.
Doceniamy również wysiłek budowania dobrych relacji z przedstawicielami Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, reprezentowanej przez Małopolską Izbę Inżynierów budownictwa,
a w obecnej edycji również przez Prof. Zbigniewa Kledyńskiego Prezesa Krajowej Rady PIIB.
Szerokie spektrum tematów, które poruszone zostały podczas dwudniowych obrad,
stworzyło możliwość konstruktywnej wymiany doświadczeń, zarówno od strony
przedstawicieli środowiska architektów, inżynierów budownictwa, uczestników procesu
inwestycyjno-budowlanego, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej.
Jest to szczególnie istotne w kontekście procedowanych właśnie zmian w ustawie
Prawo budowlane i przepisów wykonawczych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz
innych związanych z procesem inwestycyjnym. Niezwykle ważne jest, aby środowisko
architektów brało udział w przygotowywaniu zmian prawnych, a nie było tylko ich biernym
beneficjentem. Spotkania takie jak konferencja w Krynicy, stanowią ku temu doskonałą
okazję. Pozwalają one również na wypracowanie wspólnego stanowiska samorządu, co do
kierunku zmian prawnych, tak aby nasze środowisko mogło mówić jednym głosem.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję Koledze Przewodniczącemu oraz wszystkim
Koleżankom i Kolegom współorganizatorom konferencji, za poświęcony czas oraz
zaangażowanie na rzecz samorządu i zawodu architekta.
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