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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, 

Architekci IARP 

 

Zbliżając się do finału V kadencji Krajowej Rady Izby Architektów 

RP, list Prezesa KRIA do Delegatów na Zjazd Krajowy Izby adresuję do 

koleżanek i kolegów architektów IARP, którzy tworzą i są istotą naszego 

samorządu. Warto, aby poprzez informacje o samorządzie w latach 2018-

2022, współuczestniczyli w podejmowaniu decyzji o aktywności Izby, 

w kolejnych latach ich działalności zawodowej.  

 

Przekazane Delegatom sprawozdania z działalności Krajowej Rady 

Izby Architektów RP zawierają informacje o wydarzeniach i stanowiskach 

samorządu, jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym. Wstęp do tych 

dokumentów anonsuje najbardziej istotne zagadnienia, jakie były przedmiotem 

prac Izby, przybliżając atmosferę i okoliczności, mające wpływ na ich 

przebieg.  

 

Uzupełnieniem tych informacji jest okolicznościowy, jubileuszowy 

numer czasopisma Zawód:Architekt, z publikacjami o najważniejszych 

sprawach zawodowych architektów, realizowanych przez organy i komisje 

w V kadencji Krajowej Izby. Decyzje o podziale pracy, potrzebie synergii 

stały się sprawdzianem naszej tożsamości samorządowej, woli dzielenia się 

wiedzą, doświadczeniem, a przede wszystkim czasem, jaki poświęciliśmy 

przez 4 lata na rzecz architektów i architektury. Podejmując dialog na wielu 

polach działalności Izby potwierdziliśmy holistyczny charakter zawodu, który 

powinniśmy wspierać jako samorząd. 

 

V kadencja Krajowej Rady Izby Architektów RP, była inna niż 

poprzednie. Przez 4 lata kilkukrotnie zmieniali się ministrowie, nazwy i adresy 

resortu właściwego dla spraw architektury, dyrektorzy departamentów 

architektury i planowania przestrzennego. Tematy architektury i zawodu 

architekta nie ominęły kampanii i wyborów do Parlamentu Europejskiego, 



 

Prezydenta RP, samorządu terytorialnego, Sejmu i Senatu, 3 - krotnych zmian na stanowisku prezesa SARP i 2 - 

krotnych w ACE.  

 

Aktywności Izby nie zatrzymała pandemia. Dostosowując się do ograniczeń i prewencji przed wirusem, 

uruchomiliśmy nowe narzędzia pracy i komunikacji nie tylko samorządowej, ale przede wszystkim warsztatu 

architekta.  

 Elektroniczna postać projektu budowlanego oraz ogólnie dostępny rejestr architektów e-CRUB to 

inicjatywa Izby, wpisująca się w reformę prawa budowalnego i rewolucji cyfrowej procesu 

inwestycyjnego.  

 

 Konsekwencja tłumaczenia materii projektowania doprowadziła do oczekiwanych od dawna zmian  

w ustawie prawo budowlane, rozporządzeniu o zakresie i formie projektu budowlanego, ustawie 

prawo zamówień publicznych, rekomendacjach Prezesa UZP, standardach kształcenia w zawodzie.  

 

 „Stanęliśmy murem za architektami”, jakością architektury i przestrzeni oraz godnością zawodu. 

Znikomy udział architektów w konkursie na dom 70m
2
 pokazał, że architekt IARP rozumie 

odpowiedzialność za przestrzeń i jakość życia. 

 

 Korzystamy z preferencyjnych warunków dostępu do nowoczesnych narzędzi pracy, takich jak 

BIM, organizator pracy i biura, elektroniczny zbiór prawa, Polskich Norm, ogólnopolskie szkolenia 

on-line, platformy komunikacji w poszukiwaniu i propozycjach pracy, zagadnień prawnych, 

pomocy dla gości z Ukrainy, Warsztat Architekta jako wielopoziomowa platforma pomocy dla 

architekta IARP. 

 

 Poradniki z nowelizacją prawa budowlanego, zakresu i formy projektu budowlanego, cyfryzacji 

procesu inwestycyjnego, opodatkowania architektów, na co dzień służą projektantom architektury. 

 

 Ubezpieczenia grupowe OC dla architekta poszerzyło zakres ochrony, przy obniżeniu opłat.  

 

 Czasopismo Zawód: Architekt jest pożądanym przez profesjonalistów periodykiem.  

 

 Serwisy informacyjne, newslettery, portale społecznościowe, strony internetowe Izby i Z:A 

zapewniają komunikację z członkami Izby.  

 

 Oszczędna i transparentna polityka finansowa, pozwoliła na realizację zadań dedykowanych 

wszystkim architektom IARP, wsparcie mniej liczebnych OIA, spłatę kredytu bez obciążeń 

inflacyjnych, doposażenie w sprzęt do komunikacji elektronicznej biur OIA i KIA oraz cyfryzację 

procesów administracyjnych Izby.  

 

 Trudne czasy prowadzenia działalności projektowej architektów w okresie pandemii 

zabezpieczono pomocą finansową dla osób poszkodowanych izolacją, kwarantanną, ograniczeniem 

lub brakiem możliwości wykonywania zawodu.  

 



 

 Nowoczesne narzędzia rejestrowe pozwoleń na budowę obnażyły niechlubną skalę praktyki 

„niezmiernie zapracowanych architektów”, wskazując jak wiele jest jeszcze do zrobienia w ramach 

etyki zawodu. W ich wyniku, we współpracy z organami dyscyplinarnymi Izby przygotowane 

zostały konieczne zmiany KEZA.   

 

 Izba Architektów jest ważnym partnerem architektów UE. Znaczący głos przedstawicieli IARP 

w ACE, pełniących odpowiedzialne funkcje w zarządzie i grupach roboczych, pozwala na 

wymianę poglądów oraz wsparcie aktywności Izby w Polsce. Reprezentanci IARP na 

międzynarodowych spotkaniach i konferencjach, nie są widzami, lecz panelistami, prowadzą 

konstruktywne rozmowy z Prezydentami ACE i UIA o przyszłości zawodu, warsztacie pracy 

architekta, konkursach architektonicznych, prawach autorskich. 

 

 Polska Sieć Organizacji Architektonicznych, koordynowana przez IARP, realizuje 

interdyscyplinarną aktywność na rzecz nowej jakości przestrzeni przyszłości oraz polskiej polityki 

architektonicznej, wdrożenia idei Nowego Europejskiego Bauhausu w Polsce, modelu architektury 

re-use, fali renowacji i odbudowy lub Zielonego Ładu.  

 

 Program spotkań, prezentacji i dyskusji ForMA, przyczynił się do członkostwa w organach OIA VI 

kadencji pokolenia, które uzyskało uprawnienia w okresie 20 - letniej historii IARP. 

 

 Konferencje w Krynicy, Krakowie, Katowicach są platformą dyskusji o prawnych 

uwarunkowaniach wykonywania zawodu architekta. Promujemy zawód i samorząd na MTBiA 

Budma w Poznaniu.  

 

 Prowadzimy dialog z uczelniami wyższymi dla organizacji semestralnych praktyk studenckich, 

których patronem ma być architekt IARP. Konkurs IARP na najlepsze naukowe opracowania 

w dziedzinie architektury, przybliża Izbę i praktykę wykonywania zawodu do środowiska 

prowadzącego kształcenie i prace badawcze w architekturze.  

 

 Edukujemy najmłodszych programem Kształtowania Przestrzeni. Jakość prac i prezentacji tematów 

konkursowych, potwierdza zasadność kontynuacji tego programu. To inwestycja w przyszłość 

społeczeństwa, któremu nie jest obojętna jakość przestrzeni zbudowanej i jej otoczenia.   

 

24 lutego 2022 r. agresja Rosji na Ukrainie otworzyła nowy rozdział historii Izby. Od kilku miesięcy 

pomagamy indywidualnie i spontanicznie, a jako organizacja występujemy o zmiany w zapisach prawa 

umożliwiające zwiększenie inwestycji dedykowanych naszym gościom. Przygotowujemy się do systemowej 

i długoterminowej pomocy, aby przeznaczane środki finansowe i zaangażowanie były skuteczne i osiągnęły 

zamierzony cel.  

 

Choć nie wszystkie plany udało się zrealizować lub zakończyć, a część z nich musiała ulec modyfikacji, 

przekazujemy VI kadencji, Krajową Izbę Architektów w dobrej kondycji, z uporządkowanym archiwum spraw, dla 

których architekci oczekują kontynuacji i dalszego rozwoju. Izbę, w której jest miejsce dla wspólnej pracy na rzecz 



 

architektów i społeczeństwa, bezinteresownie, z empatią i profesjonalizmem reprezentacji ich interesów, 

niezależnie od miejsca zamieszkania, pracy, dochodu, wieku.  

 

Trzecia dekada XXI wieku stawia przed naszym zawodem wyzwania inne niż znane z lat ubiegłych, 

a wynikające z dynamicznie i nierzadko nieprzewidywalnie zmieniającej się sytuacji politycznej i ekonomicznej, 

nie tylko w Polsce. Dlatego rutynę i przyzwyczajenie zamknęliśmy w szafach Izby już w 2018 r., kierując siły 

społecznej aktywności na nowe pola jej działalności.  

 

Uwierzyliśmy w zmiany. Zrealizowaliśmy je wspólnie, wysiłkiem wielu architektów, którzy uczestniczyli 

w działaniach na rzecz i w imieniu środowiska i zawodu, stawiając na synergię i wspólny cel.  

 

Doświadczeniem sukcesów i porażek dążyliśmy do perspektywy dla zawodu architekta większej niż 

teraźniejszość. Tak zdefiniowana idea, będąca istotą mijającej kadencji, przygotowała nasz samorząd do wyzwań 

i zadań na kolejne lata.  

 

Taką Izbę podaję pod ocenę Delegatów na Zjazd Krajowy.   

 

W imieniu Krajowej Rady IARP kadencji 2018-2022 dziękuję za wytrwałość i pracę dla architektury 

i architektów, życząc sił i energii do dalszej aktywności samorządowej i zawodowej.  

 

 

               Z wyrazami szacunku, 

  

    Małgorzata Pilinkiewicz, architekt IARP        

    

                        Prezes  

Krajowej Rady Izby Architektów RP V kadencji  

 

Partner wydarzenia 

 

 

 

 

 

 


