KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, 5 lipca 2019 r.
L.dz. 415/KRIA/2019/w
Pan
Artur Soboń
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Dotyczy: stosowania przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa
Szanowny Panie Ministrze,
W nawiązaniu do pisma z dnia 26 czerwca br., dotyczącego świadczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej usług transgranicznych w zawodzie architekta (znak sprawy: DABIII.0214.1.2019.PP), poniżej przekazujemy dane statystyczne, przekazane KRIA RP przez wszystkie
okręgowe izby architektów.
W okresie od dnia wejścia w życie przepisów mających na celu implementację dyrektywy
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych tj. od dnia 13 grudnia 2008 r. na terenie całej Polski złożono łącznie 26
wniosków o świadczenie usług transgranicznych. W okresie tym okręgowe izby architektów dokonały
łącznie 23 tymczasowych wpisów na listę członków samorządu.
Odnosząc się natomiast do pytania, dotyczącego zakresu terytorialnego świadczenia usług
transgranicznych na podstawie tymczasowego wpisu wskazujemy, że zgodnie z art. 20a ust. 4 ustawy z
dnia 15 grudnia 2010 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z
2019 r., poz. 1117, t.j.): „Przed rozpoczęciem świadczenia usługi transgranicznej po raz pierwszy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje
zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa przedkłada okręgowej radzie izby właściwej ze względu
na miejsce zamierzonego świadczenia usług” wskazane w ustawie oświadczenia i inne dokumenty.
Natomiast stosowanie do ust. 5 tego przepisu „w przypadku istotnej zmiany stanu faktycznego
potwierdzonego dokumentami, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, obywatel państwa członkowskiego
posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa jest obowiązany ponownie
przedłożyć te dokumenty okręgowej radzie izby właściwej ze względu na miejsce świadczenia usługi
transgranicznej”.

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A
Tel.: +48 22 827 85 14, Tel. +48 22 827 62 42
NIP: 525-22-28-219 Regon 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359

Z powyższego wynika, że ustawodawca łączy tymczasowy wpis na listę z konkretnym miejscem
świadczenia usługi. Inaczej niż w przypadku wpisu zwyczajnego, właściwość izby ustalana jest tu w
oparciu o miejsce wykonywania usługi. Odmienna właściwość izby okręgowej nie budzi wątpliwości ze
względu na fakt, że osoby podejmujące się świadczenia usługi transgranicznej bardzo często nie mają
miejsca zamieszkania na terenie RP. Z treści przepisu wynika wprost, że zasady te odnoszą się do
świadczenia usługi transgranicznej po raz pierwszy. Na podstawie przytoczonych przepisów można
wnioskować, że nie ma podstawy prawnej, która mogłaby uzasadniać ograniczenie terytorialne (do
województwa, na terenie którego dokonano wpisu na tymczasową listę) działalności podejmowanej
przez osobę świadczącą usługi transgraniczne. W związku z powyższym, uznać można, że osoba która
dokonała wpisu przy spełnieniu wszystkich ustawowych przesłanek, może wykonywać usługi na terenie
całego kraju w okresie, na który dokonano wpisu.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady IA RP

Wojciech Gwizdak, Architekt IA RP

Sekretarz Krajowej Rady IA RP
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