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Dotyczy: pisma KRIA L.dz. 318/KRIA/2018/wz dnia 8 października 2018 r. w sprawie przekazania
uwag odnoszących się do projektu ustawy o architektach, projektu ustawy o inżynierach
budownictwa oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz
ustawę o inżynierach budownictwa

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z uwagą zapoznawała się z wyżej
wymienionymi projektami aktów prawnych. Ze względu na termin konsultacji wskazany przez
KRIA RP (do 12.10.2018 r.), w tym piśmie zwracamy uwagę na trzy zagadnienia. W naszej ocenie
mają one fundamentalne znaczenie.

W projekcie ustawy zawarto:
art. 7. 1. Tytuł zawodowy „architekt” przysługuje osobie, która złożyła z wynikiem
pozytywnymegzamin architektoniczny ijest wpisana na listę członkówsamorządu
zawodowego architektów.

Stosowanie art. 7.1. - w kontekście art. 46. tejże ustawy, przyniesie kaskadę problemów, ponieważ
z dniem wejścia ich w życie - wszyscy utracą prawo do posługiwania się tytułem zawodowym
„architekt", bowiem nikt z obecnych członków IA nie spełnia warunku polegającego na złożeniu z

wynikiem pozytywnym egzaminu architektonicznego. Lektura art. 7 ust. 1 nie budzi zaś

wątpliwości co do tego, że ustawodawca posłużył się koniunkcją przy określaniu przesłanek
uznania danej osoby za „architekta", a zatem niespełnienie którejkolwiek przesłanki, w tym
złożenia egzaminu architektonicznego zdefiniowanego w tejże ustawie, wyklucza posługiwanie się
wspomnianym tytułem zawodowym. W rezultacie w Izbie Architektów RP nie będzie
architektów, a jedynie „osoby zrzeszone w Izbie Architektów” w rozumieniu art. 46 tej ustawy.
Według art. 46. Izba Architektów zrzeszać będzie przez pewien czas (tj. do czasu zorganizowania
egzaminów architektonicznych) tylko osoby, które wymienione zostały w punkcie 2, w punkcie 3

oraz w punkcie 4.

W projekcie ustawy zawarto:
art. 6. 1. W przypadku wydania architektowi polecenia służbowego w ramach stosunku
pracy, naruszającego Kodeks etyki zawodowej architekt jest obowiązany powiadomić o
tym okręgową izbę architektów, której jest członkiem.

Wątpliwości budzi zarówno kwestia adresata powiadomienia (ma to być biuro izby, Rada czy też
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej), jak i postępowania w sytuacji, w której pracodawca nie

jest architektem, a także możliwych trudności w jednoznacznej ocenie zgodności polecenia
służbowego z zasadami etyki, które ze swej natury mają charakter mniej lub bardziej ogólny. Nie
został również w tym wypadku przewidziany żaden mechanizm sformalizowanego reagowania
organów okręgowej izby architektów, zwłaszcza takiego, który miałby charakter wiążący dla

pracodawcy, lub przynajmniej miał się stać podstawą określonej drogi odwoławczej. W chwili

obecnej zatem może on przyjąć formę li tylko niewiążącego dla pracodawcy wystąpienia organów
izby okręgowej. Ponadto przepis uczyni : architektówosoby, które będą niechętnie zatrudniane,
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albowiem nakłada na architekta prawny obowiązek powiadomienia okręgowej izby architektów
o treści polecenia służbowego w sytuacji, kiedy niejednokrotnie treść ta winna być objęta
tajemnicą pracodawcy.

W projekcie ustawy zawarto:
art. 70. Okręgowyzjazd izby: 1 ) uchwala plan finansowy dla okręgowej izby architektów;

Stosowanie art. 70. pkt. 1 w kontekście art. 54. ust. 2. (Krajowy Zjazd Izby uchwala zasady
gospodarki finansowej izby oraz uchwala jej budżet) nałoży na Krajowy Zjazd trudno wykonalny
obowiązek uchwalania odrębnych budżetów dla każdej z izb okręgowych oraz spowoduje
ubezwłasnowolnienie okręgów - co stanowić będzie zaprzeczenie idei samorządności.

W projektach ustaw „o architektach" oraz „o inżynierach budownictwa" problematycznych
zapisów jest zdecydowanie więcej, lecz analiza ich treści wymaga - odpowiednio do złożoności
problemu - znacznie dłuższego czasu.

Z poważaniem

im? M . T a../fg.
arch. Bozena Nieroda arch. Marek Tarko
Zastępca Przewodniczącego Rady PrzewodniczącyRady
MałopolskiejOkręgowej IA RP MałopolskiejOkręgowej IA RP
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. Biuro KRIA oraz Adresaci
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