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Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.
l.dz. 496/KRIA/2013/w

Pan
Grzegorz Schreiber
Wiceprzewodniczący Komisji Nadzwyczajnej
ds. związanych z ograniczaniem biurokracji
Dot. Projektu Ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych (druk 1576)

Szanowny Panie Przewodniczący,
W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP pragnę podziękować za umożliwienie
przedstawienia podstawowych kwestii związanych z projektem ustawy ułatwienia dostępu do niektórych
zawodów regulowanych, a dotyczących wykonywania zawodu architekta. Główne tezy naszego
stanowiska przesłaliśmy, zgodnie z informacją przekazaną na ostatnim spotkaniu, na ręce Wysokiej
Komisji. Zawarliśmy w tej korespondencji najważniejsze dla naszego środowiska zawodowego kwestie
związane z ułatwieniem dostępu do zawodu, a dotyczące:
-

statusu zawodowego urbanisty- zwróciliśmy w tym punkcie uwagę na zagrożenia związane
z likwidacją samorządu urbanistów, która w połączeniu z poluzowaniem zasad lokalizacji
inwestycji doprowadzi do chaosu przestrzennego i niekontrolowanego, spekulacyjnego obrotu
ziemią. Wskazaliśmy także na dysproporcję w wymogach praktyki zawodowej przyjmowane
przez projektodawcę dla różnych zawodów objętych deregulacją;

-

korzystnych zmian umożliwiających powrót architektów na budowy. Pełne wykorzystanie tej
szansy uzależnione jest jednak od usunięcia luk i błędów obecnych regulacji prawnych,
dotyczących praktycznej możliwości nadawania uprawnień wykonawczych oraz porządkujących
te kwestie w uprawnieniach innego zawodu inżyniera budownictwa;

-

przyjęcia symetrycznych w odniesieniu do samorządu zawodowego architektów i samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa kryteriów przynależności samorządowej, zapewniających
rzeczywistą pieczę nad wykonywaniem zawodu;
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-

ułatwienia w dostępie do zawodu architekta poprzez dostosowanie czasu praktyk do realnych
wymogów praktycznego wykonywania zawodu oraz ponoszonej w procesie inwestycyjnym
odpowiedzialności;

-

ujednolicenia wymogów kwalifikacyjnych w zakresie ograniczonych uprawnień budowlanych;

-

ułatwienia w dostępie do zawodu architekta poprzez wyraźny rozdział zawodów architekta
i inżyniera budownictwa, pozwalający absolwentom urbanistyki i architektury na podjęcie pracy
w wyuczonym zawodzie, a związane z kwestią „zabudowy zagrodowej” w projekcie
odpowiedniego rozporządzenia.
Mamy nadzieją, że poruszone przez nas kwestie znajdą zrozumienie w ciągu dalszych prac

Komisji. Równocześnie pragniemy wyrazić gotowość do dalszej współpracy w merytorycznych
kwestiach związanych z wykonywaniem zawodu architekta.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Gęsiak, Architekt IARP

Piotr Gadomski, Architekt IARP
Członek Krajowej Rady

Prezes Krajowej Rady

strona 2

