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ustaleniami kolfcrencji uzgodnienioł'ej

o ułatwieniu dostępll do zawodów finar'rsowych, budowlanych

się w dniach 12-14 i
u]. Rakowieckiej

w

(

zakresie projek1u ustawy

i transpońowych, któIa odb}ła

18 grudnia 2012 r' w gmachu Ceńlralnego Zarządu SłuźbyWięziemej na

37a' w imicniu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, przesyłamy

prezcrltację w-vkazującą prawne utrudnjenia wykonywania zawodu architekta w Polsce wraz
z propozycjami zapisów lozwiq7uiących prob]emy w tym Zakresje.

lzba Architektów RP od chł'ili po$.stania w 2002 r. wielokrotnie

podnosiła

konieczność szerszego ot\Ą'alcia zawodu architekta dla spoleczeństwa. Stąd z zado*'oleniem

przyjęliśrny propozrycję przywrócenia architektom możlirł'ościuzyskirvania \ł'spólnych
uprawnień budowlaoych projektowo-wykonalvczycb, które zostały sztucznie' rv oclniesieniu do

grupy zawodowej architektów, oddzielone
w odróżnieniu

w

1964

r.

Wykonywalrie tego zawoclu

od zawodu inżyniera budownictrva od zawsze realizowane było łącznie

ł'pracowni projektorł'ej, jak i na budowie

r,v

procesie realizacji inwestycji. Do 196'l r. to nie

było tylko połnienie nadzoru (dzisiaj utożsarniane z nadzotem autorskim), a pe]na kontrola
i koordynacja t'szelkich prac, które utożsaniane były od zawsze z jakze piękn1m pojęeiem

''sŻuki budo\ł1aDej''.
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KRAJOWA RADA IZBY ARCH ITEKTO W RP
Pragniemy również pŹypomnieć. na co zwróciliśny uwagę w trakcie konferencji
uzgodnieniowej,

iż \ł'chwili powoływania do życia sanorządu

zawodo\\'ego architektów

w Polsce obowiązywa] tylko jeden tryb kształceDja a jednolitych studiach magisterskich.

W okresie ostatnich lat, polskie szkolnictwo wyższe przeszło przeobrażenia polegające na
wprowadzeniu dwustopnjowości nauczania' czego nic przewidywała ustalva o samorządach

zawodowych arclritektów, inżynierów budorłrrjctrł'a oraz urbanistów. NiesteĘ, obecne
brzmienie alt' 14 usta\ły Prawo brLdowlane porvoduje, iŹ absolwenci studiów I stopnia na
kietunkach architektonicznych i posiarlający tytuł ''inżyniera architekta''' 'będą podlegać

nadzorowi Polskiej

lzby lnzynierów Budowrictwa w sposób zupełnie nieuprowliolly

i logicznie nieuzasadniony. Sytuacja

ta sprawi. iż młodzi architckci. którzy nie

zechcą

kontynuować nauki na II stopniu nauczania. mogą zoslać pozbawieni uzyskania pełnego prawa

do wykonywania zawodu poprŻez praktykę zawodową (rozwiązanie od Lat postulowane
Ustawodawcy przez lzbę Alchitektół) lub zostaną zmusŻeni, ZgodDie

z

obowiązującymi

dzisiaj przepisami, do zdublowania praktyk zarvodowych' jeślizdecydowaliby się uzupełnió
swoją wiedzę r'la studiach magisterskich lI stopnia.

Ta z pozoru błaha wydarł'ałoby się kwestia, stanowi podstawową barierę w prol'esjonalnym
dostępie do zawodu młodych wyksz-tałconych archilektó$''

Umożlił'ienic szerszego dostępu do lóŹnych zawodówjest ideą piękną' Za taką właśnie
rozumiemy propozycje przcdstawione przez Pana Mjnistra' Zwlacamy jednak urł'agę, że
w odniesieniu do archjtcktów. propozycje te ot\ł'ielają za\ód tylko połowicznie i niezbęclrre są

tozwiązania prau'ne' o którc wnosimy m.in. we rłnioskach przesyłanej z niniejszym pismem

Licząc na uwzg]ędnienie naszych postulatów, pozostajemy z wyrazami szacur]ku.
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