KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, dnia 18 września 2013 r.
l.dz. 343/KRIA/2013/w

PROPOZYCJA ZAPISU LEGISLACYJNEGO IZBY ARCHITEKTÓW RP
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, Nr 5, poz. 1576) w związku
z Rządowym projektem ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych, proponuje się zapis:
Art. 5.
1.

Izby architektów zrzeszają osoby, które:
1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której mowa w art.
14 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt. 1, pkt. 2 lit. a tiret pierwsze, pkt
3, pkt 4 lit. a tiret drugie, pkt 5 lub pkt 6 lit a tiret pierwszy ustawy – Prawo budowlane;
1a) posiadają uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o której mowa w art.
14 ust. 1 pkt 2 w zakresie określonym w art. 14 ust 3 pkt 2 lit a tiret drugi, pkt 4 lit a tiret
pierwszy i trzeci lub pkt 6 lit a tiret drugi ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
ukończonych studiów na kierunku pokrewnym - architektura.

2.

Izby inżynierów budownictwa zrzeszają osoby, które:
1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt
3-4 w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 1-6 ustawy –Prawo budowlane oraz
w specjalności konstrukcyjno -budowlanej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt. 1, pkt 2 lit a tiret pierwsze;
tiret drugie w zakresie ukończonych studiów na kierunku pokrewnym - inżynieria
środowiska, pkt 3, pkt 4 lit. a tiret drugi; tiret pierwszy i trzeci w zakresie ukończonych
studiów na kierunku pokrewnym - inżynieria środowiska, pkt 5 lub pkt 6 lit a tiret
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pierwszy; tiret drugi w zakresie ukończonych studiów na kierunku pokrewnym inżynieria środowiska,
2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy-Prawo budowlane, w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 2 lit. a tiret drugie,
pkt. 4 lit. a tiret pierwsze i trzecie lub pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy – Prawo budowlane.

Mając na uwadze powyższe, przedmiotowy zapis bez wskazania na przepisy odsyłające do
uprawnień budowlanych z ustawy – Prawo budowlane oznacza, iż:
Art. 5 1. Izby architektów zrzeszają osoby, które:
1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której mowa w art.
14 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, do:
a)

projektowania bez ograniczeń;

b)

projektowania w ograniczonym zakresie po ukończeniu studiów pierwszego
stopnia na kierunku architektura ;

c)

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

d)

kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, po ukończeniu
studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura;

e)

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

f)

projektowania i kierowania robotami budowlanym w ograniczonym zakresie po
ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura;

1a) posiadają uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o której mowa w art.
14 ust. 1 pkt 2 do:
a)

projektowania w ograniczonym zakresie, po ukończeniu studiów drugiego stopnia
na kierunku architektura;

b)

kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, po ukończeniu
studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku architektura;

c)

projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie po
ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku architektura;

2. Izby inżynierów budownictwa zrzeszają osoby, które:
1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt
3-4 w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 1-6 ustawy Prawo budowlane;
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1a) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, o której
mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, do:
a)

projektowania bez ograniczeń;

b)

projektowania w ograniczonym zakresie po ukończeniu studiów pierwszego
stopnia na kierunku budownictwo lub drugiego stopnia na kierunku inżynieria
środowiska;

c)

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

d)

kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie po ukończeniu po
ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo lub studiów
pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska;

e)

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

f)

projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, po
ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo lub drugiego
stopnia na kierunku inżynieria środowiska.

2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej , o której mowa w art.
14 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, do:
a) projektowania w ograniczonym zakresie po ukończeniu studiów drugiego stopnia na
kierunku budownictwo.
b) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, po ukończeniu studiów
pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku budownictwo.
c) projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie po
ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo.

W uproszeniu powyższego zapisu literalnego oznacza to iż:
1. Izba Architektów RP zrzesza osoby:
1) posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz
w

ograniczonym

zakresie

oraz

w

specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie, po ukończeniu studiów na kierunku architektura, w zakresie
określonym w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane .

2. Polska Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza osoby:
1) posiadające uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej,
inżynieryjnej: mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej, wyburzeniowej;
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych,

gazowych,

wodociągowych

i

kanalizacyjnych,

elektrycznych

i elektroenergetycznych – bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie po ukończeniu
studiów na kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska, w zakresie określonym
w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane oraz w specjalności architektonicznej
w ograniczonym zakresie po ukończeniu studiów na kierunku budownictwo, w zakresie
określonym w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,

Wojciech Gęsiak, Architekt IARP

Waldemar Jasiewicz, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady IARP

Sekretarz Krajowej Rady IARP
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