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Pan
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żbik

Podsekretarz Stanu
w Ministerst$,ie Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskici

?oąłt fu|,,l,ł'da,e,
cnicm i zaniepokojerriem przyjęliśmyprojekt

zmi:ury

sanodzielnych 'f nkcjach technicznych w budownictwie dotyczącej
rozszezenia ograniczonyclr uprawnieli, rłprowadzonej na rł,niosek Polskiej Izby Inżynierów
rozporządzenia

o

BtLdo\łnictwa.

PŻedmiotowa zirmiana dokonanl zosta]a

\

ramxch proccsu dcrcgulecji, a.jej podstarvą

jest projekt usta,Ny o ulLrlwieniu dostępu do iykony|anią niektórych zawodów regulowanych.
W związku

z tym najeży przede wszystkin zanwłŻyć, Żę plojektorł'ala zniana w

żadnyrn

aspekcie nie stŻrno\łi ułatwienia dostępu do zawodu' Byłoby tak, gdyby ulat\ł'iała dostęp do
zawodu architekta architektom. TymcŻasem dopttszcza ona uykonyrvanie zau'odu arcl]jtckta
przez nie-architektów. Jest Zatem naluszeniem podziału kompetencji rł'procesic inwcstycyjny]n,

a to zclaniem IARP nie mieści się rł, zirklesie

i

procesu deregulacji
właściwości

i

ułatwieniu

dostępu do zawodórł' regulowanych.

Jako laka, pt'ojektow:ńa zmialra pogłębi obecny clraos kompctcnc).in} w proccsie
inwestyc)'jnym' któIy stanowi jedną

z

istotnych przyczyn katastrofalnego stanu polskiej

przestrzeni publicznej. staje onŻr tym saunym w sprzeczności z prowadzonym obecllie ploccscm

kodylikacyjnyn Pfawa Budowlanego. Jedlrym z głównych załoŹeń tego proccsu icst s-vstc]nowc
porządkorł'anie rvszystkich instytucji

pla\nych opisujących ploces inwestycyjny

oraz

związanych z tym kompetencji uczestników tego procesu. Jakiekolwiek zniany w tyrn zaklcsje
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KRAJOWA RADA IZBY ARCII]TEKTOW RP
mogą być v'ięc rozpatrywane wyłącznie u'kontekściesystemowych uregulo\ł'ań przyszłcgo

Kodcl.u Budorł lanelu'
Niedopuszczirlność tej znia1]y wynika rówl]ież

z

samego wniosku o nią, wniesjoncgo

przcz Polską lzbę Inżynielów Budownict\Ą?' w lrzasadnieniu tego vnioskrr czytamy

i

:

[...]

,'Truclno oprzeć się \Nrdże iLł. że przed]11iotowa regula]cjal Śtanorfi deprecjację tylulu
ży ierd' l4/ \tiqzkl Z polr)yższljn, celove jest us1łnięcie ogfaniczenid Co do terenu, nd kkjlyn

fiogq oni pr(,jektować' Pftedmiotove ogrąnicze1lie terytoridlne nie md ra1ji bylu i powinno być
jdk ndiszybciej zlih|idołąne' Nalezy się bol.)iem ząsttl11oli'ić. czy ]rfojekl sporzqdzony przez

inżyl'iera w ramach posiadanych ogfa iczeń nie może być PodstLlwq reąlizctcji obiekh]
budowlanegtl ą tere17ach mieiskich? Czyn różniq obiekly o ląkich sdnych Pąra1nelrach
reulizo\|any|h na terendch zabudo'l1:y ztlg/odov'jei

i pozL:l

tąki,n terenem? [. ' ] ''
'

u znaku róNności pomiędzy zabudow4
zaglodo\ł'ą a zabudową w przcstrzeni zurbanizowanej. IARP z całą odpowiedzialnością
Zatem uzasadnienie opicra się na postawiel

różnych' dla t}ch dwóch
stwiordza. że do abecadła zawodowego archjtekta należy świadomość
przestrzeni' uwarlrnkorł'ań i zaleŻlościurbanistycznych i architektonicznych jak i skutków jakie
obiekt lrudowlany \ł'takiej pżcstrzeni wyrvołuje. Zlak ró\łIościpostawiony przez lnżJnierów
w uzasadnjeniu rnoże więc oznaczać tylko dlvie veczy

:

albo nieltompetencję w przedmiocie do

którego chcieliby mjcć uprawnienia. ilLbo c1niczną probę za\Ąłaszczenia dla siebie. ponad
faktycznymi kompetencjami, tej częściprocesu iDwestycyjnego, która rłynika z rozsŻelzcnia

zakresu ograniczonych uprawnień. KaŹda

z

tych ewentualności dyskwalifikuje wniosck.

Wnioskodarłca a rł'rezultacie samą projektowaną zmianę.
Ponadto \\'niosek o Zmianę został złożony'a sama ŻmiaDa - któm dotyczy bezpośrednio

kornpetencji architekta
wcześtriejszej konsultacji

-

została \Ęrou'adzolla

z IARP' co

do

projektu rozporządzeoia bez żadnej

tlaktujemy jako próbę porrrinięcia naszej sh'ony w tej

sprawie.

wobcc powyŹszogo B'nosiny o usuniecie

te.j
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znriany z projcktowanego 1ozporządzenia.

