KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 r.
L.dz. 378/KRIA/2019

Pan
Artur Soboń
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Dotyczy: wystąpienia Pana prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, Prezesa Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa w sprawie stanowiska Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby
Architektów kierowanego do jednostek samorządu terytorialnego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 czerwca 2019 r. znak sprawy DAB-III.0110.2.2019.IK.1,
w świetle stanowiska z dnia 14 maja br. Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
w przedmiocie obowiązkowego wpisu na listę członków samorządu zawodowego osób
posiadających uprawnienia w specjalności architektonicznej, jako obligatoryjnej przesłanki do
sporządzania projektów architektonicznych, w imieniu Izby Architektów Rzeczpospolitej
Polskiej, poniżej przedstawiam następujące stanowisko.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, podstawą
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obok wpisu do centralnego
rejestru osób posiadających uprawnienia budowalne stanowi wpis na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego. Jednocześnie, zgodnie z tym przepisem, właściwość izby regulują
przepisy odrębne.
Odrębnym przepisem regulującym właściwość izb jest ustawa o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r. Zgodnie z art.
5 ust. 2 pkt 3 tej ustawy Izba inżynierów zrzesza między innymi osoby, które posiadają
uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o której mowa w
art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 2 tej
ustawy, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane.
Z tak przyjętego brzmienia przepisu wynika jednoznacznie, że dla osób, które uzyskały
uprawnienia budowalne w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym
zakresie przed dniem 1 stycznia 1995 r. izbą właściwą, w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 7
ustawy Prawo budowlane jest Izba Inżynierów Budownictwa.
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Przepis ten, jako przepis szczególny od ogólnej zasady przynależności do Izby
Architektów osób posiadających uprawnienia budowalne w specjalności architektonicznej,
umożliwia tej grupie osób wykonywanie czynności zawodowych związanych z projektowaniem
architektonicznym w ramach przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Jednocześnie Izba Architektów RP wskazuje, że brak jest w obowiązującym porządku
prawnym podstaw prawnych do wymagania od osób posiadających uprawnienia budowalne w
specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie, uzyskane przed datą 1 stycznia 1995 r.,
dokonania wpisu na listę Izby Architektów RP. Uprawnienia te mogą być realizowane w ramach
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, w zakresie wynikającym z obowiązujących
przepisów, tj. w zakresie ograniczonym.
W świetle powyższego, Izba Architektów RP wskazuje również, że w pełni podziela
stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 4 czerwca br., które skierowane
zostało do Wojewodów oraz Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego.
Jednocześnie Krajowa Izba Architektów RP, w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa podjęła działania zmierzające do
wyeliminowania przypadków błędnej interpretacji przepisów przez izby okręgowe.

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady IA RP

do wiadomości:
1.
2.
3.

Pan Prof. Zbigniew Kledyński, Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
Pan Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
okręgowe izby architektów /wszystkie/.
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