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Słowo wstępne 
 

W czerwcu 2020 roku miną 2 lata V kadencji organów Krajowej Izby Architektów RP. 

Półmetek naszej działalności przypada w okresie realnego zagrożenia zdrowia i życia, jak 

również objawów i skutków zatrzymania gospodarki w związku z pandemią wirusa SARS-

CoV-2. Niemal z dnia na dzień zmieniła się rzeczywistość oraz warunki wykonywania 

zawodu, jakie znamy „sprzed pandemii”. To doświadczenie wykazały zarówno istotne 

problemy procesu inwestycyjnego, jak również potrzebę profesjonalnej reprezentacji 

środowiska przez sprawną organizacyjnie i nowoczesną Izbę Architektów.  

Zdając sobie sprawę, że skutki kryzysu społecznego i ekonomicznego, środowisko 

architektów będzie odczuwać również po opanowaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa, 

architekci powinni podjąć wyzwanie aktywnego i twórczego uczestnictwa w procesie 

niezbędnych zmian i dostosowania życia do nowych realiów. Izba Architektów jest częścią 

architektonicznego świata nowych wyzwań i potrzeb społeczeństwa. Dlatego też za wciąż 

aktualny należy uznać program realizowany przez obecną kadencję: izby solidarnej, 

nowoczesnej i profesjonalnej, który wymaga kontynuacji, wzmocnienia i rozwinięcia. W 

stanie przymusowej izolacji i ograniczeń wielu architektów doceniło, wprowadzone i 

udostępnione wszystkim członkom izby od 2018 roku, nowoczesne narzędzia pracy 

architekta takie jak platforma elektronicznego zbioru prawa i polskich norm, szkolenia on-

line i webinaria, przystąpienie izby do programu popularyzacji projektowania i dostępu do 

oprogramowania BIM, komunikację przy użyciu elektronicznych narzędzi video-

konferencji, wykorzystanie i rozbudowę systemu członkowskiego, informacyjne serwisy 

stron internetowych, newsletterów, portali społecznościowych izby i czasopisma Zawód-

Architekt. Izba na bieżąco prowadzi monitoring legislacyjny i występuje z legislacyjnymi 

inicjatywami – np. programem cyfryzacji procesu budowlanego. Determinacja, 

interwencje i bieżące analizy kierowane do organów rządowych, znalazły odzwierciedlenie 

w nowych aktach prawnych związanych z wykonywaniem zawodu architekta, a w wyniku 

COVID-19 również jego osłony. Staramy się dbać o architektów pracodawców i 

pracowników. Pracujemy na rzecz pilnej cyfryzacji procesu inwestycyjnego, 

elektronicznego dostępu do informacji urzędowych, zatwierdzania dokumentacji 

projektowej, zdalnego jej wykonywania, umożliwienia wprowadzania uzupełnień i 

składania wyjaśnień w procedurach administracyjnych, bezpiecznego wykonywania 

czynności nadzoru autorskiego w okresie zagrożenia. Wyposażając członków izby w 

możliwość projektowania w systemie BIM, Izba prowadzi równolegle dialog w celu 

wprowadzenia cyfryzacji dla procedur składania i zatwierdzania dokumentacji, przy użyciu 

narzędzi elektronicznych, a także jej przygotowania. Aktywność Izby na wielu polach 

realizacji programu V kadencji zaczyna przynosić efekty w formie konstruktywnej 

współpracy ze stroną odpowiedzialną za sprawy legislacyjne. Poszerzamy grono osób, 

które w roli ekspertów działają na rzecz zmian w prawie.  

Przygotowywane są również do uruchomienia kolejne cyfrowe procedury pracy Izby 

i obsługi jej członków. Już dzisiaj każdy członek izby może monitorować wydawane na 

swoje nazwisko decyzje o pozwoleniu na budowę, stan opłat z tytułu składek 

członkowskich, korzystać ze szkoleń on-line. Działania Krajowej Rady IARP V kadencji 

ograniczyły zjawisko izby kilku prędkości, na rzecz równego traktowania wszystkich 

członków w dostępie do narzędzi wykonywania zawodu. Działania te są kontynuowane 

i wciąż rozwijane, co ma odzwierciedlenie również w zwiększonej aktywności wielu 

okręgowych izb, między innymi dzięki wyrównaniu szans poprzez ich dofinansowanie 

systemem redystrybucji.  

Potrzebna jest nam solidarność wokół spraw trudnych i wymagających wsparcia i pomocy 

ze strony organizacji. Krajowa Rada IARP przygotowała narzędzia osłonowe 

zabezpieczające architektów przed skutkami pandemii, przedstawiając do decyzji zjazdu 

krajowego uchwały o rezygnacji z pobierania opłat z tytułu odwieszania członkostwa 

„Architekci powinni 
podjąć wyzwanie 
aktywnego i 
twórczego 
uczestnictwa w 
procesie 
niezbędnych zmian i 
dostosowania życia 
do nowych realiów. 
Izba Architektów 
jest częścią 
architektonicznego 
świata nowych 
wyzwań i potrzeb 
społeczeństwa. 
Dlatego też za wciąż 
aktualny należy 
uznać program izby 
solidarnej, 
nowoczesnej i 
profesjonalnej, który 
wymaga 
kontynuacji, 
wzmocnienia i 
rozwinięcia jeszcze 
w tej kadencji.” 

Małgorzata Pilinkiewicz 
Prezes Krajowej Rady IARP 
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w izbie, wyodrębnieniu z budżetu Krajowego Izby funduszu umożliwiającego udzielanie 

pomocy finansowej architektom poszkodowanym w wyniku ograniczeń w wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jeszcze „przed pandemią” KIA 

rekomendowała okręgowym izbom wprowadzenie jednolitego regulaminu przyznawania 

pomocy finansowej członkom izby. W Krajowej Izbie od 2 lat wprowadzano optymalizację 

wydatków oraz oszczędności w kosztach jej bieżącej działalności, co zaowocowało nie 

zmienioną od 3 lat wysokością miesięcznej składki członkowskiej.  

Głos Izby słychać wśród koleżanek i kolegów architektów z krajów Unii Europejskiej. 

Członkiem Zarządu ACE jest wiceprezes KRIA ds. zagranicznych, a Konferencja 

Wyszehradzka organizowania na Śląsku wpisała się już na stałe w kalendarz 

międzynarodowych spotkań architektów. Obecność IARP na MTB BUDMA jest 

świadectwem profesjonalnego partnerstwa dla przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim i 

międzynarodowym. Szkolenia członków izby, od 2020 r. współpraca z uczelniami 

wyższymi w sprawie semestralnych praktyk studenckich prowadzonych przez architektów 

pod patronatem Izby, popularyzacja architektury wśród dzieci i młodzieży w ramach 

progresji programu Kształtowanie przestrzeni, wypełniają misję powszechnej edukacji 

architektonicznej, prowadzonej przez KRIA w imieniu samorządu. Konferencja Krynicka 

staje się natomiast platformą dialogu z organami administracji architektoniczno-

budowlanej, nadzoru budowanego oraz samorządem inżynierów budownictwa 

O Izbie Architektów się mówi, pisze, dyskutuje również poprzez politykę informacyjną 

prowadzoną przez KRIA za pomocą stron internetowych, newsletterów, na łamach 

czasopisma IARP Zawód:Architekt, portalach społecznościowych, publikacjach w prasie, 

konferencjach i spotkaniach branżowych, i środowiskowych. Izbą interesują się młodzi 

architekci, konfrontując pomysły i spojrzenie na zawód i architekturę, z doświadczeniem i 

nierzadko rutyną. Wizerunek Izby budujemy również poprzez patronaty merytoryczne i 

medialne. Działalność ta jest prowadzono za pomocą i dzięki aktywności członków Izby, 

którzy na co dzień wspierają pracę Krajowej Rady w komisjach i zespołach problemowych. 

Budowane w ten sposób relacje stanowią o sile i sprawności działania samorządu. 

Zdajemy sobie sprawę z konsekwencji, jakie będzie miał kryzys na prace izby, gospodarkę 

oraz jego potencjalny wpływ na decyzje zawodowe architektów. Przed izbą stoi wyzwanie 

i obowiązek przygotowania architektów do nowej rzeczywistości, roli i pozycji w procesie 

inwestycyjnym, ochrony jakości naszej pracy, przy zachowaniu i przestrzeganiu zasad 

etyki, w miejsce walki o pracę i przetrwanie na rynku zleceń. Dlatego również w tym 

zakresie przygotowywane są w IARP narzędzia, które mają pomóc w oszacowaniu, 

niezbędnego dla należytego wykonania zawodu, czasu i zakresu (a co za tym idzie – 

wartości) świadczonych usług. Architekt IARP, wyposażony w pakiet wiedzy i narzędzi do 

należytego wykonywania zawodu, ma szansę kreować rzeczywistość a nie być tylko jej 

biernym uczestnikiem.  

Krajowa Rada przygotowuje Izbę i architektów na czas „post-Covid”. Każdy z członków 

Izby może włączyć się w tą pracę na rzecz zarówno środowiska zawodowego 

i społeczeństwa, do której zachęcam i serdecznie zapraszam.  

 

 

 

 

Małgorzata Pilinkiewicz 
Prezes Krajowej Rady IARP 

  



4 
 

 

Krajowa Rada Izby Architektów RP 

 

O Krajowej Radzie Izby Architektów RP V kadencji  

V kadencję Krajowej Rady Izby Architektów RP rozpoczęliśmy pod hasłem „uwierzyliśmy 

w zmiany”, które było wynikiem spontanicznych, szczerych rozmów i dyskusji 

o samorządzie i jego roli dla architektów i społeczeństwa. Wieloletnie doświadczenie 

zawodowe oraz pracy społecznej wielu kolegów i koleżanek, połączyliśmy z energią 

i pomysłami młodszego pokolenia architektów, stopniowo poznających zasady działania 

samorządu. Postawiliśmy na otwarty dla architektów i społeczeństwa, transparentny, 

nowoczesny i sprawnie działający samorząd.  

Po dwóch latach, znaczącą część zadań udało się zrealizować.  Co istotne, zostały one 

przyjęte i zaakceptowane przez członków izby oraz sprawdziły się w zaistniałej, nowej dla 

zawodu rzeczywistości. Na półmetku kadencji, wiemy jak istotne jest pilne zrealizowanie 

pozostałych zadań, jak również ich modyfikacja pod kątem nowych doświadczeń 

wynikających z zaistniałych, epidemicznych zagrożeń i obostrzeń. W najbliższej 

aktywności stawiamy na pilną potrzebę zmian legislacyjnych umożliwiających 

wprowadzenie cyfryzacji uzgadniania dokumentacji, elektronicznego obiegu dokumentów 

w administracji budowlanej, planowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, 

elektroniczne podpisywanie projektu budowlanego, udostępnienie dokumentacji on-line, 

ograniczenie tej dokumentacji do części sprawdzanej z przepisami prawa miejscowego. 

Nowe doświadczenia czasu „pandemii” dały nam możliwość sprawdzenia modelu 

projektowania on-line, a w tym jego realnej ułomności przy wymogu spełnienia warunków 

RODO, ograniczeń licencji oprogramowania, braku bezpośredniego kontaktu z zespołem 

projektantów. Wymaga to zatem wypracowania nowych standardów organizacji pracy. W 

tej nowej rzeczywistości architekci powinni postawić na jakość, a nie pozyskiwanie pracy 

za „wszelką (zbyt niską) cenę”. Stąd konieczność przygotowania architektów do stosowania 

na co dzień narzędzi dla właściwej oceny czasu, jaki wymagany jest do zapewnienia 

należytej jakości realizacji zamówienia na prace projektowe, odpowiedniego określenia 

zakresu usług architektonicznych, wymaganych dla rozpoczęcia procesu budowlanego, 

stosowania zapisów umownych gwarantujących prawa autorskie i majątkowe. Do 2022 

roku powinniśmy również wprowadzić elektronizację procedur realizowanych przez 

samorząd, tak aby Izba Architektów wchodząc w trzecią dekadę swojej historii była w pełni 

nowoczesnym i profesjonalnym partnerem dla architektów i społeczeństwa.  

Krajowa Rada IARP 

V kadencji  
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Skład osobowy Krajowej Rady Izby Architektów RP V kadencji 

Krajową Radę Izby Architektów RP V kadencji tworzą: 

arch. Małgorzata Pilinkiewicz - prezes (SLOIA) 

arch. Wojciech Gęsiak - wiceprezes (MAOIA) 

arch. Borysław Czarakcziew - wiceprezes ds. zagranicznych (MPOIA) 

arch. Wojciech Gwizdak - sekretarz (SWOIA) 

arch. Dominik Banaszak - skarbnik (od 12 maja 2020 r.) (WPOIA) 

arch. Piotr Żabicki - skarbnik (do 12 maja 2020 r.) (MAOIA) 

arch. Grzegorz Jachym - członek prezydium (od 12 maja 2020 r.) (MPOIA) 

arch. Piotr Andrzejewski (WMOIA) 

arch. Ryszard Comber (POOIA) 

arch. Piotr Franta (SLOIA) 

arch. Łukasz Krawontka (MPOIA) 

arch. Anna Kulińska (WMOIA) 

arch. Mariusz Szabłowski (MAOIA) 

 

W komisjach, podkomisjach i zespołach problemowych utworzonych przy Krajowej 

Radzie IARP pracują: 

Pion legislacji: Grzegorz Jachym, Wojciech Gwizdak, Piotr Średniawa, Waldemar 

Jasiewicz, Grzegorz Lechowicz, Marcin Kamiński, Jan Łukaszewski, Bartosz Macikowski, 

Grzegorz Cencek, Piotr Rudol, Mikołaj Machulik, Danuta Fredowicz, Ryszard Comber, 

Michał Staszewski, Mirosław Starski, Krzysztof Frąckowiak, Andrzej Szuba, Bartosz 

Bojarowicz, Bożena Nieroda, Janusz Gąsiorowski, Aleksandra Wojtczak-Duch, Adam 

Mazurkiewicz, Piotr Franta, Teobald Jałyński, Ruben Bardanaszwili, Andrzej Pawłowski, 

Tomasz Dworakowski, Zbigniew Gliński, Waldemar Wawrzyniak, Jan Oleniecki. 

Pion warunków wykonywania zawodu: Marek Tarko, Piotr Chuchacz, Tomasz Samborski, 

Mikołaj Gierych, Tomasz Wysocki, Waldemar Jasiewicz, Andrzej Wójcik, Konrad 

Karmański, Wacław Szarejko, Gaweł Biedunkiewicz,  Szymon Weyna, Rafał Janowicz, 

Marcin Marczak, Marek Kamiński, Marcin Kamiński, Olaf Jasnorzewski, Krzysztof 

Frąckowiak, Paweł Mierzwa, Roman Wieszczek, Julian Franta, Wojciech Bielecki, Wojciech 

Buchta, Marcin Radgowski, Renata Święcińska, Dorota Szymaniak-Urban, Radosław 

Przybylak, Joanna Kafar, Władysław Sadurski, Dominik Banaszak, Piotr Buśko, Tomasz 

Gęsiak, Wojciech Wycichowski, Maciej Zuber, Piotr Czerwiński, Piotr Żabicki, Magdalena 

Pękala. 

Pion kształcenia i edukacji: Kazimierz Butelski, Tomasz Wagner, Janusz Gujski, Grzegorz 

Bukal, Tomasz Gęsiak, Aleksandra Kornecka, Wacław Szarejko, Aleksandra Hamberg-

Federowicz, Andrzej Duda, Łukasz Krawontka, Henryk Piątek, Jan Wojciech Skowroński, 

Witold Zieliński, Wojciech Lizurej, Anna Płatek, Agnieszka Figielek, Wacław Szarejko, Anna 

Kulińska, Piotr Marczak, Agnieszka Kantor-Kołodyńska, Joanna Jaskułowska, Agnieszka 

Zygmunt, Magdalena Hyży-Rydzewska,  Katarzyna Roszkowska, Ewa Szymańska-

Sułkowska, Wojciech Podleski, Jerzy Witeczek, Marcin Kamiński, Jerzy Link. 

Pion informacyjny: Wojciech Gwizdak, Maciej Nitka, Piotr Średniawa, Renata Święcińska, 

Agnieszka Wereszczyńska, Ewa Zielińska, Anna Tempińska. 

Pion zagraniczny: Borysław Czarakcziew, Tomasz Wysocki, ś.p. Grzegorz Czerwiński. 
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Działalność ustawowa, statutowa i programowa  

 

Realizacja uchwał Krajowego Zjazdu i Krajowej Rady IARP 

Do 15 maja 2020r. Krajowa Rada Izby architektów RP V kadencji zrealizowała lub wdrożyła 

do realizacji łącznie 22 uchwały oraz 10 wniosków Krajowego Zjazdu Izby Architektów. 

Natomiast w okresie od 16 czerwca 2018 do 29 maja 2020 Krajowa Rada IARP podjęła 

łącznie 181 uchwały, odpowiednio: 

• 2018 (od 16 czerwca 2018 r.) - 57 uchwał,  

• 2019 – 91 uchwał,  

• 2020 (do 29 maja 2020 r.) – 33 uchwały,  

Dodatkowo KR IARP podejmowała uchwały osobowe, wynikające z uznawania kwalifikacji 

w systemie ogólnym. 

 

Legislacja 

Jedną z ustawowych działalności KRIA RP jest opiniowanie projektów aktów 

normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa. W celu realizacji tego zadania 

w strukturze organizacyjnej wspomagającej prace KRIA wyodrębniono tematycznie 

komisje, podkomisje i zespoły problemowe, które współdziałały z KRIA w ramach analizy 

otrzymanych do konsultacji publicznych aktów prawnych, prezentacji zagadnień istotnych 

dla zajęcia stanowiska przez IARP, jak również przy ich formułowaniu. W ramach działań 

legislacyjnych KRIA uczestniczyła w konsultacjach publicznych projektów aktów 

prawnych, z których do najważniejszych można zaliczyć: 

• projekty ustawy o architektach, ustawy o inżynierach budownictwa, ustawy 

przepisy wprowadzające; 

• projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane; 

• projekt rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu architekta;  

• projekt ustawy Prawo zamówień publicznych; 

• projekt rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 

• projekt ustawy o dostępności; 

• projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych; 

• projekt zmiany ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych 

ustaw (w zakresie ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie; 

• projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze; 

• projekt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko; 

• wstępne prace dot. zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych 

(zgłaszanie uwag i propozycji); 

• projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego; 

„Działania 
legislacyjne 
prowadzone są na 
różnych 
płaszczyznach 
i dotyczą nie tylko 
opiniowania aktów 
prawnych 
rządowych, 
ministerialnych czy 
sejmowych, ale 
również 
formułowania 
własnych propozycji 
zmian prawa czy 
innych inicjatyw 
dotyczących 
rozumienia lub 
stosowania prawa 
w praktyce.” 
 

Grzegorz Jachym 
Członek Prezydium  

Krajowej Rady IARP 

Koordynator Komisji Prawa 

Inwestycyjnego 
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• projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Prace konsultujące i opiniujące projekty aktów prawnych są prowadzone zarówno 

wewnątrz odpowiednich komisji, podkomisji lub zespołów jak i na zasadzie szerokich 

konsultacji ze wszystkimi izbami okręgowymi. W uzasadnionych przypadkach lub na 

zaproszenie ustawodawcy w ramach działań legislacyjnych członkowie KRIA oraz 

przewodniczący poszczególnych komisji działających przy KRIA brali aktywnie udział w 

spotkaniach organizowanych przez ministerstwa i w pracach komisji sejmowych lub 

senackich. 

Działania legislacyjne prowadzone są na różnych płaszczyznach i dotyczą nie tylko 

opiniowania aktów prawnych rządowych, ministerialnych czy sejmowych, ale również 

formułowania własnych propozycji zmian prawa czy innych inicjatyw dotyczących 

rozumienia lub stosowania prawa w praktyce.  

Przedstawiciele komisji z pionu legislacyjnego biorą również aktywny udział w pracach 

zespołów ministerialnych związanych z pracami nad ustawą o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Edukacja 

 

Szkolenia zawodowe 

Podkomisja szkoleń zawodowych, we współpracy z Izbami Okręgowymi: DSOIA, MPOIA, 

SLOIA oraz firmami partnerskimi, przygotowała i zrealizowała pilotażowy cykl szkoleń dla 

architektów IARP, dostępny przez Internet w ramach portalu www.WarsztatArchitekta.pl. 

Dzięki powyższym działaniom członkowie IARP mieli zapewnioną ciągłość podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych pomimo ograniczeń związanych z COVID-19. W maju 2020 roku 

kolejna – Pomorska OIA – dołączyła do programu szkoleń internetowych. 

W trakcie opracowania jest m.in.: zautomatyzowanie wydawania certyfikatów 

potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach, szkolenia specjalistyczne dla członków Izby 

Architektów o tematyce konserwatorskiej, w porozumieniu z Narodowym Instytutem 

Dziedzictwa, a także raport na temat szkoleń obowiązkowych wśród przedstawicieli 

zawodów zaufania publicznego. 

 

Szkolnictwo wyższe 

Nowa jakość w zakresie współpracy Izby Architektów i Uczelni Wyższych pojawiła się wraz 

opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 

2019 r sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

architekta. Prace nad powstaniem dokumentu zapoczątkowano jeszcze w poprzedniej 

kadencji Izby. W nowej kadencji Izba odniosła się do proponowanych zapisów, a 

ostateczna  jego treść została przyjęta z ostrożną przychylnością. Pierwszy raz w historii 

Izba Architektów została wskazana jako instytucjonalny partner w edukacji 

architektonicznej dla uczelni wyższych, a w programie postawiono na zwiększenie 

wymiaru godzin poświęconych projektowaniu. Praktyka studencka nie tylko pozostaje 

wydłużona do jednego semestru, ale oczekuje się jej wysokiego poziomu merytorycznego 

we współpracy z Izbą Architektów zrzeszającą wszystkich aktywnych zawodowo 

architektów.  

Szacunkowe zapotrzebowanie na ilość miejsc do odbycia praktyk corocznie wynosi 1500 

miejsc wg danych uzyskanych od Uczelni i danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

„Dzięki pilotażowemu 
programowi szkoleń 
internetowych 
członkowie IARP 
mieli zapewnioną 
ciągłość podnoszenia 
kwalifikacji 
zawodowych 
pomimo ograniczeń 
związanych z 
COVID-19.” 
 

Łukasz Krawontka 
Członek Krajowej Rady IARP 

Przewodniczący Podkomisji 

Szkoleń Zawodowych 
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Wyższego. Wg przeprowadzonej ankiety za pośrednictwem systemu informatycznego Izby 

Architektów istnieje możliwość zapewnienia takiej ilości miejsc na praktyki. 

Z inicjatywy Prezesa Izby Architektów Małgorzaty Pilinkiewicz w celu omówienia sposobu 

organizacji praktyk i oczekiwań w tym zakresie uczelni zorganizowano dwa spotkania z 

przedstawicielami wydziałów i szkół architektury, w Warszawie w styczniu 2020 roku oraz 

w lutym 2020 roku w Krakowie.  Z satysfakcją należy odnotować szeroką reprezentację 

Wydziałów i Szkół Architektury z całej Polski oraz dużą aktywność w okresie pomiędzy 

spotkaniami wyrażoną nadesłanymi spostrzeżeniami i postulatami.  

Wnioski ze spotkań  wypracowane w oparciu o dotychczasową dyskusję i przedstawione 

dobre praktyki współpracy i organizacji, zawierają propozycję  model organizacji praktyk 

dla około 1500 studentów rocznie organizowanych we współpracy z Izbą Architektów, 

opierający się n założeniu powszechnego dostępu do możliwości odbycia praktyki na 

terytorium Polski przez studentów polskich uczelni u Patronów - członków Izby 

Architektów.  

Praktyka odbywa się na podstawie umowy uczelni i Izby Architektów w celu realizacji 

zapisu Rozporządzenia o współpracy. Po podpisaniu umowy uczelnia i jej studenci 

uzyskują dostęp do systemu praktyk utworzonego przy wykorzystaniu systemu 

informatycznego Izby Architektów. Wszystkie dokumenty aplikacyjne i potwierdzające 

odbycie praktyki generowane są w tym systemie. Student ma możliwość złożenia 

niegraniczonej terytorialnie aplikacji odbycia praktyki oraz uzyskanie potwierdzenia jej 

odbycia w zakresie czasowym określonym w rozporządzeniu oraz w zakresie 

merytorycznym zaprezentowanym na portfolio praktyki. Patron potwierdzając odbycie 

praktyki zaświadcza, iż jej zakres merytoryczny zgodny jest z portfolio oraz iż jej zakres 

czasowy jest zgodny z rozporządzeniem. Członkowie Izby Architektów jako patroni nie 

oceniają studentów jest to domeną działalności uczelni. Wybór praktykanta przez patrona 

członka Izby obydwa się w systemie informatycznym na podstawie portfolio projektów 

wykonanych w dotychczasowym toku studiów. Potwierdzanie odbycia praktyki przez 

patrona członka Izby odbywa się również w systemie informatycznym na podstawie 

portfolio praktyki. Model ten zakłada autonomię Uczelni i Izby Architektów 

współpracujących w zakresie realizacji praktyki opisanej w Rozporządzeniu.  

Na dalszym etapie prac nad modelem praktyk planowane jest włączenie Ministerstwa 

Szkolnictwa Wyższego i Edukacji w zakresie określenia zasad finansowania praktyk. Ważną 

kwestią związaną z obecnym stanem pandemii jaka nie była dotychczas dyskutowana jest 

ustalanie czy praktyki mogą odbywać się w systemie pracy zdalnej, a jeśli tak to na jakich 

warunkach.  

 

Powszechna edukacja architektoniczna 

Kształtowanie Przestrzeni to program edukacyjny skierowany do młodzieży szkolnej w 

wieku 12-19 lat. Program jest inicjatywą promującą wiedzę o kształtowaniu przestrzeni 

jako naszego dobra wspólnego celem wychowania świadomych użytkowników 

przestrzeni, naszych przyszłych sąsiadów, decydentów i klientów.  Program składa się z 

trzech bloków (semestrów), na każdy z nich przypada 5 dwugodzinnych zajęć. Zajęcia 

prowadzone są przez architektów - edukatorów w grupach liczących 10-15 uczestników. 

W prowadzenie zajęć mogą włączać się nauczyciele z różnych przedmiotów.   

Pomysł na architektoniczne zajęcia edukacyjne dla młodzieży zrodził się w Izbie w 2013 

roku. W semestrze letnim r. szk. 2018/19 rozpoczęte zostały prace nad modernizacją 

Programu dotyczące zarówno jego treści jak i jego formuły. Zmodyfikowano podręcznik, 

materiały uzupełniono o prezentacje multimedialne. Opracowane zostało logo programu 

(proj. Anna Tempińska) oraz broszura informacyjna (proj. Joanna Jaskułowska). IARP i 

Fundacja Architektury SARP podpisały porozumienie w celu wspólnej realizacji Programu. 

Na organizację zajęć w kolejnych trzech latach zostało pozyskane dofinansowanie MKiDN. 

„Program 
„Kształtowanie 
przestrzeni", co 
bardzo cieszy, 
zyskuje coraz 
większą 
popularność. 
Zainteresowanych 
udziałem w 
programie placówek 
systematycznie 
przybywa, podobnie 
jak architektów- 
edukatorów.” 

Anna Kulińska 
Członek Krajowej Rady IARP 

Przewodnicząca Podkomisji 

Powszechnej Edukacji 

Architektonicznej 
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Partnerem programu nieustannie pozostaje firma Fakro. W semestrze zimowym r. szk. 

2019-20, w oparciu o grant, przeprowadzone zostały zajęcia w 32 grupach z całej Polski.  

Planowane na semestr letni zajęcia zostały zawieszone ze względu na sytuację 

epidemiologiczną. Licząc na to, że od września możliwe będzie wznowienie działań, 

przewidywany jest udział 48 placówek z całej Polski, a w kolejnym semestrze 64 placówek. 

W ramach Programu Kształtowanie Przestrzeni kontynuowana jest tradycja organizacji 

corocznego konkursu dla młodzieży W 2019 roku odbyła się jego VI edycja pod hasłem 

„Mapa wrażeń”, na którą wpłynęło ponad 50 prac.  

Mimo pandemii ogłoszony w lutym tego roku konkurs „Eko pomysł, eko przestrzeń, eko 

ja” cieszył się nie mniejszym zainteresowaniem i przyniósł ponownie blisko 50 zgłoszeń.  

Więcej o programie: www.izbaarchitektow.pl w zakładce Kształtowanie Przestrzeni. 

W razie dodatkowych pytań lub chęci aktywnego udziału w realizacji Programu prosimy o 

kontakt pod adresem kp@izbaarchitektow.pl 

Zapraszamy również na nasz fanpage Kształtowanie Przestrzeni na Facebooku. 

 

Plakat VII konkursu w 

ramach programu 

„Kształtowanie Przestrzeni”: 

Eko przestrzeń, eko pomysł, 

eko ja. 
(autorka: Anna Tempińska) 

 

http://www.izbaarchitektow.pl/
mailto:kp@izbaarchitektow.pl
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Warunki wykonywania zawodu architekta 

Komisja Warunków Wykonywania Zawodu została powołana 21 sierpnia 2019 roku. Cele 

i struktura funkcjonowania zostały określone na podstawie rozeznania dotychczasowych 

działań Izby oraz potrzeb sygnalizowanych przez izby okręgowe w ramach 

przeprowadzonej wcześniej ankiety. Obszar aktywności Komisji obejmuje grupę 

komplementarnych czynników mających wpływ na warunki pracy: przedmiot i zakres 

projektu oraz powiązany z nimi system wycen i umowy, zasady funkcjonowania rynku 

zamówień na twórcze prace projektowe, cyfryzację procesu inwestycyjnego, systemy 

organizacji projektu i biura projektowego, identyfikację zawodową a także problematykę 

ochrony zawodu architekta, w tym ubezpieczenie OC. Działania dotyczące ochrony zawodu 

dotykają problemu udziału architektów w rynku inwestycyjnym oraz zasad wykonywania 

zawodu architekta. W tym zakresie opracowana została rekomendacja koniecznych działań 

zarówno na szczeblu krajowym jak i okręgowym, które Komisja przekazała Krajowej Radzie 

IARP, a za jej pośrednictwem również do okręgów.  

W lutym 2020 roku w odpowiedzi na zaproszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 

wraz z Komisją Prawa Zamówień Publicznych oraz we współpracy z SARP, Komisja WWZ 

podjęła problematykę konkursów architektonicznych w zamówieniach publicznych. 

Równolegle prowadzone są wewnętrzne konsultacje projektu umowy ramowej na prace 

projektowe a także trwają prace nad rekomendacjami w zakresie realizacji prawa 

autorskiego w ramach twórczości architektonicznej. Komisja WWZ zajmuje się również 

analizą zasad funkcjonowania wycen prac projektowych na tle doświadczeń europejskich 

oraz rozeznaniem możliwości wprowadzenia zasad identyfikacji wizualnej architektów 

IARP. O aktywnościach Komisji w zakresie cyfryzacji procesu inwestycyjnego oraz 

ubezpieczeniu OC piszemy poniżej. 

Ostanie miesiące przyniosły szczególne warunki formalno-prawne, w jakich przyszło nam 

pracować. Ważnym zadaniem, przed jakim znalazła się Izba Architektów RP, było 

rozeznanie stanu funkcjonowania procedur administracyjnych. W tym celu Komisja 

Warunków Wykonywania Zawodu oraz Komisja Prawa Inwestycyjnego opracowały 

propozycję ujednoliconych działań dla rad okręgowych i Krajowej Rady obejmującą 

wymianę doświadczeń i wniosków dotyczących stanu funkcjonowania administracji 

architektoniczno-budowlanej w Polsce. Opracowano projekty wystąpień do organów 

administracji architektoniczno-budowlanej oraz instytucji związanych z wykonywaniem 

zawodu architekta. Równolegle została opracowana ankieta skierowana do członków Izby 

Architektów RP, z prośbą o podzielenie się doświadczeniami w tym zakresie. Informacje z 

ankiet posłużą do rozeznania zakresu i rodzaju trudności oraz pomogą w bieżącym 

poszukiwaniu rozwiązań, a także zostaną wykorzystane do dalszych analiz legislacyjnych. 

W wyniku negocjacji z ubezpieczycielem uzyskano poprawę warunków ubezpieczenia dla 

członków Izby Architektów RP, uzyskano m.in.: 

• bezskładkowe wprowadzenie Ochrony Prawnej architekta, 

• bezskładkowe wprowadzenie ubezpieczenia OC w  życiu prywatnym dla 

architekta, 

• rozszerzenie zakresu sum gwarancyjnych w poszczególnych rodzajach 

ubezpieczeń, 

• obniżkę składek dla ubezpieczeń OC biur projektowych, 

• rozszerzenie katalogu klauzul dodatkowych, 

• ochroną ubezpieczeniową zostaną objęci od roku 2020 biegli sądowi. 

Ponadto opracowano tekst jednolity umowy grupowego ubezpieczenia. 

Ujednolicenie umowy pomiędzy IARP a PZU SA było konieczne, ponieważ od roku 2011 

obrosła ona kolejnymi aneksami i jej treść nie była przejrzysta dla członków IARP. 

„Warunki 
wykonywania 
zawodu to 
przestrzeń pracy 
architekta, która jest 
definiowana przez 
przedmiot i  zakres 
projektu oraz 
wynikające z niego: 
umowa, wycena, 
warunki 
bezpieczeństwa, 
systematyka 
i narzędzi pracy 
oraz organizacja 
biura. Nie bez 
znaczenia jest też 
kontekst prawny 
oraz ranga zawodu.” 

Marek Tarko 
Przewodniczący Rady 

Małopolskiej OIA RP 

Przewodniczący Komisji ds. 

Warunków Wykonywania 

Zawodu 



11 
 

BIM oraz cyfryzacja procesu inwestycyjnego 

W kwietniu 2019 KRIA powołała zespół problemowy ds. BIM, do którego zadań należy 

monitorowanie współczesnych osiągnieć, trendów rozwoju i wykorzystania technologii 

BIM w Polsce i na świecie. Działalność zespołu obejmuje także: standaryzację 

projektowania w środowisku BIM; opracowanie współczesnego zakresu usług architekta, 

uwzględniającego technologię BIM; monitorowanie zmian w przepisach prawa; 

monitorowanie oferty programów edukacyjnych związanych z technologią BIM oraz 

negocjowanie preferencyjnych kosztów zakupu lub dzierżawy oprogramowania BIM przez 

członków IARP. 

W ramach bieżących działań przedstawiciele zespołu ds. BIM uczestniczyli także w 

konferencjach naukowych i spotkaniach poświęconych technologii BIM o charakterze 

lokalnym oraz międzynarodowym. 

Wymierne korzyści dla członków IARP przynoszą negocjacje preferencyjnych warunków 

zakupu i dzierżawy oprogramowania BIM. Dotychczas, dzięki staraniom KRIA, architekci 

zrzeszeni w Izbie mogli skorzystać z rabatów dotyczących następującego 

oprogramowania: ArcadiaSoft (Intersoft),  AllPlan (Nemetschek Group), ARC+X10 BIM 

Edition, Unicorn Render, Archicad (Graphisoft). Działania zmierzające do zwiększenia 

dostępności narzędzi BIM wśród polskich architektów są konsekwentnie kontynuowane.  

W październiku 2019 r. IARP przystąpiła do oddolnego projektu „BIM Standard PL”, 

zapoczątkowanego przez PZIiTB, PZPB oraz SARP, mającego na celu opracowanie 

standardu realizacji inwestycji publicznych w Polsce z wykorzystaniem technologii BIM. 

Pierwsza wersja dokumentu, adresowanego do wszystkich kluczowych uczestników 

procesu inwestycyjnego (zamawiający, projektanci, wykonawcy oraz zarządcy obiektów 

budowlanych), została udostępniona w marcu 2020r. i skierowana do konsultacji 

publicznych. Obecnie trwają prace weryfikacyjne i konsultacyjne, zmierzające do 

publikacji ostatecznej wersji opracowania. 

Od stycznia 2020r. IARP bierze czynny udział w projekcie Ministerstwa Rozwoju 

„Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”. Dotychczas dwukrotnie przeprowadzono 

konsultacje społeczne (w styczniu w siedzibie MR oraz w marcu w trybie wideokonferencji 

z udziałem zagranicznych gości), a także ankietę dotyczącą wiedzy oraz stopnia 

wykorzystania technologii BIM w pracowniach projektowych, w której uczestniczyli 

architekci IARP. Celem projektu jest m.in. opracowanie „mapy drogowej” wdrożenia 

technologii BIM w inwestycjach publicznych w Polsce.  

W maju 2020r. IARP skierowała do Ministerstwa Rozwoju serię pism dotyczących 

propozycji opracowania strategii i konkretnych działań wdrożeniowych mających na celu 

kompleksową cyfryzację procesu inwestycyjnego w Polsce. Problematyka dotyczy m.in. 

cyfryzacji procedur administracyjnych, w tym możliwości składania wniosku o pozwolenie 

na budowę wraz dokumentacją projektową w wersji elektronicznej, wykorzystania 

środowiska BIM w zamówieniach publicznych, jak również zastosowania współczesnych 

narzędzi cyfrowych w komunikacji i podczas urzędowej weryfikacji zgodności projektów z 

przepisami prawa. W odpowiedzi na pisma, IARP została włączona do prac dedykowanego 

zespołu, działającego przy Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji 

Ministerstwa Rozwoju. 

 

Działalność międzynarodowa 

Izba Architektów RP pozostaje członkiem czynnym ENACA (Europejskiej Sieci 

Kompetentnych Organizacji Uznających Kwalifikacje Zawodowe Architektów), ACE 

(Europejskiej Rady Architektów). Przedstawiciele IARP uczestniczą w pracach grup 

roboczych zajmujących się tematyką eksportu usług architektonicznych (IMB WG ACE), 

„Cyfryzacja procesu 
inwestycyjnego to 
jedno z największych 
wyzwań, ale także 
nadziei rozwoju, 
całego sektora 
budowlanego na 
świecie.  
Pragniemy dobrze 
przygotować 
członków IARP do 
postępujących 
zmian.” 
 

Dominik Banaszak 
Skarbnik Krajowej Rady IARP 

Przewodniczący  

Zespołu ds. BIM 
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BIM, zakresem usług, dyrektywą o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji (PQD) oraz 

zamówień publicznych (PP/ADC Work Group). 

W ramach prac odbyło się w lutym 2020 posiedzenie ENACA w Krakowie. Było to ostatnie 

spotkanie Grupy Roboczej ACE w formule spotkania face-to-face przed ogólnoświatową 

pandemią COVID-19. 

Z inicjatywy Czeskiej Komory Architektów odbywają się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej 

zwanej Grupą V-4. Zgodnie z podjętą decyzją KRIA we współpracy z SLOIA w 2019 r. 

odbyło się spotkanie Grupy V-4 w Katowicach w formie konferencji poświęcone edukacji 

architektonicznej.  

IARP na co dzień współpracuje z Koordynatorem Krajowym z Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. Współpraca ta zapewnia wymianę informacji gwarantujących 

poprawność podejmowanych decyzji w odniesieniu do uznawania kwalifikacji 

zawodowych obywateli państw UE nie będących obywatelami polskimi w trybie 

przewidzianym dyrektywą. 

Uznawanie kwalifikacji jest podstawowym zadaniem IARP do KRIA, którym zajmuje się 

specjalna Komisja powołana przez KRIA, a wnioski o uznanie kwalifikacji zawodowych w 

trybie zgodnym z dyrektywą Rady Europejskiej o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji 

zawodowych). 

Na posiedzeniu Plenarnym ACE w jesieni 2019 przedstawiciel Polski Borys Czarakcziew 

został wybrany do Zarządu ACE na kadencję 2020-2021. 

 

Koordynacja działań OIA 

Jednym z podstawowych zadań, jakie stawia przed sobą KRIA, jest koordynacja 

aktywności OIA i jak najpełniejsze wykorzystanie oraz upowszechnienie wiedzy 

i doświadczenia koleżanek i kolegów działających na szczebluj OIA. Służą temu zarówno 

działające przy KRIA komisje podkomisje jak i zespoły problemowe. 

 

Bieżące sprawy Izby 

W celu usprawnienia działalności wszystkich osób zaangażowanych w bieżące sprawy Izby 

w V kadencji KR IARP postanowiono wprowadzić cyfrowy dostęp do najważniejszej 

dokumentacji przychodzących i opracowywanych przez KRIA. Dzięki temu prowadzona 

jest baza zarówno pism przychodzących jak i wychodzących. 

 

Rok Pisma przychodzące Pisma wychodzące 

2018 (od 16 czerwca 2018) 1050 491 

2019 1213 714 

2020 (do 29 maja 2020) 524 267 

 

Na bieżąco realizowane są wszystkie ustawowe zadania KIA RP. 

 

Reprezentacja Samorządu i członków Izby 

Członkowie Samorządu KRIA uczestniczyli w szeregu wydarzeń, konferencji czy innych 

spotkaniach branżowych. Łącznie Izbę reprezentowano: w roku 2018 - 10-krotnie, 2019 

- 7-krotnie, 2020 - 7-krotnie. 

„IARP pozostaje 
czynnym członkiem 
ACE oraz ENACA.  
Dzięki licznym 
działaniom Polska 
jest znów aktywna w 
Europie ” 

Borys Czarakcziew 
Wiceprezes Krajowej Rady 

IARP ds. zagranicznych 

Członek Zarządu ACE 

„W celu 
usprawnienia 
działalności KR IARP 
w V kadencji 
postanowiono 
wprowadzić cyfrowy 
dostęp do 
najważniejszej 
dokumentacji 
przychodzących i 
opracowywanych 
przez KRIA” 
 

Wojciech Gwizdak 
Sekretarz  

Krajowej Rady IARP 
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Członkowie KRIA reprezentują samorząd wobec organów władzy publicznej oraz 

organizacji społecznych, samorządowych i zawodowych, współpracując stale z wieloma 

podmiotami, m.in.: Ministerstwem Rozwoju, Stowarzyszeniem Architektów Polskich, 

Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, 

Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników 

Pożarnictwa, Architects’ Council of Europe, ENACA. 

Izba Architektów RP z dniem 4 stycznia 2019 r., jest członkiem Komitetu Technicznego nr 

232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie i jest w nim 

reprezentowana przez kol. Wojciecha Gwizdaka. W trakcie działalności Komitet w roku 

2019 pracował nad 10 normami.  

Dodatkowo w wyniku wyborów, które zostały przeprowadzone 21 listopada 2019 r. do V 

kadencji Rady Normalizacyjnej na lata 2020-2023, został wybrany kandydat zgłoszony 

przez IARP – kol. Wojciech Gwizdak, który również w tym zakresie reprezentuje nasz 

samorząd. 

 

 

Działalność informacyjna 

 

Newsletter 

Na wniosek Prezydium KRIA od 1 stycznia 2019 r. Komisja Mediów i Informacji, 

Prezydium oraz portal Warsztat Architekta przygotowywany jest comiesięczny newsletter 

KRIA, który zawiera bieżące informacje z działalności Izby oraz wiadomości istotne dla 

zawodu architekta. Newsletter ten przesyłany jest drogą mailową do wszystkich członków 

izby – zarówno zawieszonych jak i czynnych.   

 

Media społecznościowe 

Od początku V kadencji KIA znacznie zintensyfikowała przekaz informacyjny poprzez 

media społecznościowe, co znalazło wyraz w znaczącym wzroście odbiorców np. 

Spotkanie architektów 

z grupy V4. 

Katowice, 26 kwietnia 

2019r. 

 
(fot. Tomasz Zakrzewski) 
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polubienia strony na Facebooku wzrosły 10-krotnie, z 515 (15.06.2018) do 5037 

(23.05.2020). KIA prowadzi również konto na Twitterze, Instagramie oraz na bieżąco 

publikuje informacje na własnej stronie internetowej. 

 

Zawód: Architekt 

Od początku2019 r. Z:A ukazuje się w nowej szacie graficznej i w nowej koncepcji 

wydawniczej: m.in. z mniejszą ilością reklam, większą ilością tekstów tworzonych przez 

członków IARP oraz środowiskowe autorytety. Każdy numer posiada określoną tematykę 

wiodącą realizując misję IARP w zakresie upowszechniania wiedzy i kształcenia 

ustawicznego. Nową koncepcję Z:A doceniają czytelnicy: w badaniach z marca 2020 roku 

odnotowano duży wzrost pozytywnej oceny "przydatności zawodowej czasopisma" - z 

51,2 % w 2018 do 62,7% w 2020 r. (raport z badań BCMM Omnibud 2020). Z:A jest 

najchętniej czytanym przez architektów czasopismem branżowym. Dzięki zmianie 

operatora oraz nowej, korzystniejszej dla IARP umowie z podwykonawcą uzyskano 

zmniejszenie kosztów działalności wydawniczej IARP.  

  

„Nową koncepcję Z:A 
doceniają czytelnicy: 
w badaniach z marca 
2020 roku 
odnotowano duży 
wzrost pozytywnej 
oceny przydatności 
zawodowej 
czasopisma” 

Piotr Żabicki 
Członek Krajowej Rady IARP 

Redaktor Naczelny Z:A 

Okładka czasopisma IARP 

Zawód:Architekt w nowej 

odsłonie: więcej materiałów 

merytorycznych, mniej 

reklam i zmieniona szata 

graficzna. 

 
(autor grafiki: Maria Grejc) 
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Dodatkowa działalność programowa 

 

Legalis  

Krajowa Rada Izby Architektów RP kontynuuje zawartą jesienią 2018r. umowę z firmą 

C.H.Beck, zapewniającą wszystkim architektom IARP darmowy dostęp do aktualnego 

zbioru aktów prawnych. Architekci na przestrzeni 2019 r. skorzystali z bazy Legalis ponad 

11 tys. razy. Zapraszamy do korzystania ze zbioru aktów prawnych poprzez system 

EXTRANET po zalogowaniu na stronie izbaarchitektow.pl Informujemy, że dostęp do 

zbioru aktów prawnych możliwy jest także za pośrednictwem Portalu Pracy Architekta 

WarsztatArchitekta.pl poprzez: Prawo / Legalis. 

 

Polskie Normy 

Krajowa Rada Izby Architektów RP podpisała umowę z Polskim Komitetem 

Normalizacyjnym dotyczącą kontynuacji dostępu do zbioru polskich norm dla Architektów 

członków IARP w 2020 roku. W ubiegłym, 2019 roku, Architekci skorzystali z dostępu do 

zbioru norm prawie 10 tysięcy razy, co pozwala stwierdzić, że współpraca pomiędzy IARP 

i PKN stanowi dla architektów przydatne narzędzie przy projektowaniu. W związku z 

wnioskami członków IA dostęp do zbioru norm został rozszerzony o dodatkowe zbiory 

ICS. 

Przypominamy także, że arch. Wojciech Gwizdak został członkiem Rady Normalizacyjnej 

przy PKN, rekomendowanym przez Izbę Architektów. Jednocześnie informujemy, że Izba 

Architektów złożyła do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wniosek o utworzenie 

Komitetu Technicznego Projektowania Architektonicznego, poprzez który IA planuje 

współdziałać przy opiniowaniu i tworzeniu norm. 

Zapraszamy do korzystania ze zbioru norm poprzez system EXTRANET po zalogowaniu 

na stronie izbaarchitektow.pl  

 

  

„Architekci IARP 
tylko w 2019 roku 
skorzystali z 
darmowej bazy 
aktów prawnych 
Legalis ponad 11 tys. 
razy, a z bazy 
Polskich Norm 
ponad 10 tys. razy, 
co pozwala 
stwierdzić, jak 
bardzo są to 
przydatne narzędzia 
przy projektowaniu.” 
 

Łukasz Krawontka 
Członek Krajowej Rady IARP 

Przewodniczący Podkomisji 

Szkoleń Zawodowych 

I Forum Młodych 

Architektów [ForMA] 

organizowane przez Krajową 

Radę IARP 11 maja 2019r. 
(fot. Mariusz Bykowski) 
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ForMA 

IARP otwiera się na młodych architektów: m.in. w maju 2019 r. zorganizowano Forum 

Młodych Architektów IARP – ForMA. W ramach wydarzenia odbyły się prezentacje i 

dyskusje m.in. nt. wizji Izby Architektów RP oczami uczestników ForMA oraz „czego 

oczekują młodzi architekci od Izby Architektów RP”. Omówiono realia i problemy młodych 

architektów. W dalszej kolejności odbył się panel dyskusyjny: „Różne drogi rozwoju 

zawodowego”. 

 

BIM dla polskich architektów 

KIA podjęła negocjacje z dostawcami oprogramowania dla architektów w celu uzyskania 

preferencyjnych warunków zakupu i korzystania z nich przez członków IARP. W ramach 

tych działań, uzyskano m.in. preferencyjną dla architektów członków IARP ofertę od firmy 

ArcadiaSoft która polega na udostępnieniu bezkosztowo, w celach szkoleniowych ale z 

możliwością wykorzystania w pracy projektowej, oprogramowania BIM dla 4 stanowisk, o 

wartości 15 680 zł netto. Architekt, dopiero  w przypadku sprzedaży projektu wykonanego 

przy użyciu tego oprogramowania, będzie musiał uiścić ryczałtową opłatę w wysokości 

184 zł netto (niezależnie od ilości użytych licencji, od wielkości i rodzaju projektu). 

 

Realizacja budżetu 
 

W roku 2019 obowiązywała (i w 2020 nadal obowiązuje) składka członkowska w kwocie 

80 zł. miesięcznie, jako rezultat przyjęcia propozycji reformy sposobu obliczania składek 

zaproponowanej przez Skarbnika na X Programowo-Budżetowym Krajowym Zjeździe Izby 

Architektów RP z dnia 14 grudnia 2018 r. Bez tej zmiany składka w 2019 r. wyniosłaby 86 

zł., a w 2020 r. – 92 zł, zaś w 2021 – 98 zł. 

Działalność Krajowej Izby Architektów RP zamknęła się wynikiem finansowym netto za rok 

2018 w kwocie 711 396,00 zł. zaś w roku 2019 zyskiem netto w kwocie 697.258,03 zł. 

To najlepsze wyniki w dotychczasowej historii IARP, mimo zahamowania wzrostu 

wysokości składki. Budżet KIA na 2019 r. po stronie wpływów został zrealizowany w 

101,18% planu, zaś wydatki ostatecznie wyniosły 95,85% planu. 

Zgodnie z zasadami redystrybucji środków finansowych w Izbie Architektów RP, każda 

okręgowa izba została przez KIA zasilona kwotą 140 878,80 zł.  

Na wspólne przedsięwzięcia w 2019 r. przeznaczono kwoty: 40 000 zł. na dostęp dla 

członków IARP do bazy prawnej, 50 000 zł. na organizację konferencji V-4 w Katowicach, 

39 000 zł. na elektroniczny system informacji dla architektów, 4 000 zł. na wsparcie 

działań Polska Polityka Architektoniczna, 51 000 zł. na udział IARP w Międzynarodowych 

Targach Budownictwa BUDMA 2019, 13 667 zł. na powszechną edukację 

architektoniczną, 69 000 zł. na prowadzenie i rozwój portalu Warsztat Architekta. 

Wydatkiem niestandardowym KIA była konieczność w 2019 r. realizacji umowy z 

poprzednim podwykonawcą usług wydawniczych tj. nabycie nośników archiwum wydań 

Z:A 1 do 64, na kwotę 250 000 zł. Obowiązek taki wynikał z niekorzystnej dla IARP umowy 

pomiędzy podmiotami zawartej w 2008 r. (z póżniejszymi aneksami). W 2019 roku stawka 

maksymalna dziennej diety za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby 

ustalona była na poziomie 200 zł. (dla OIA i KIA). 

Piotr Żabicki 
Członek Krajowej Rady IARP 

Skarbnik KRIA RP  

w latach 2018-2020 

„W roku 2019 
obowiązywała  (i w 
2020 nadal 
obowiązuje) składka 
członkowska w 
kwocie 80 zł. 
miesięcznie, jako 
rezultat przyjęcia 
propozycji reformy 
sposobu obliczania 
składek, 
zaproponowanej 
przez Skarbnika KR 
IARP.” 
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Wykres 1: Analiza wyniku finansowego netto w latach 2010-2019. 

 

W latach 2018 – 2020 przeprowadzono następujące reformy finansów IARP: 

• Reforma sposobu wyliczenia składki członkowskiej. 

• Reforma budżetu KIA RP tj. m.in.: brak uwzględnienia nadwyżki budżetowej z lat 

poprzednich po stronie przychodów, usystematyzowanie przychodów i 

wydatków według rodzajów i typów działalności, optymalizacja wydatków, 

finansowanie nowych działań programowych. 

• Reforma zasad bezpieczeństwa dot. budżetu KIA RP tj. obniżenie progu 

dopuszczalnych wydatków dla Prezydium KR IARP, realizowanych bez 

konieczności podjęcia uchwały KR IARP z 10 % budżetu (około 500 000 zł.) do 

15 000 zł. netto.  

• Przegląd i weryfikacja umów ze zleceniobiorcami IARP dzięki czemu 

zoptymalizowano koszty i wzrosło bezpieczeństwo IARP  

• Reforma działalności wydawniczej KIA i nowe zasady współpracy z operatorem 

wydawniczym Z:A: 

o Brak zaliczek i kredytowania ze składek członkowskich wykonawcy 

(poprzednio – do 50 % kosztów wydania). 

o Płatność za prace – jedną fakturą po wydaniu numeru (poprzednio – 

wiele faktur przed i po wydaniu). 

o Jasne obowiązki wykonawcy, ze zdefiniowanymi w umowie kosztami 

ryczałtowymi, co skutkuje przejrzystością finansową oraz 

bezpieczeństwem budżetowym (poprzednio: nielimitowane koszty 

zadań „rozwojowych”). 

o Skuteczne pozyskiwanie licencji i umów autorskich. 

o Zwiększona zawartość IARP w wydaniach Z:A (większa liczba członków 

IARP zaangażowana w tworzenie treści Z:A). 

o Niższe koszty produkcji statystycznej strony merytorycznej = mniejsza 

liczba koniecznych reklam. 

• Program wsparcia dla najmniejszych OIA tj. wsparcie OIA o najmniejszej liczbie 

członków w zakresie dysponowanych przez nie środków finansowych na 

realizację zadań statutowych i bieżącą działalność / wyrównanie warunków 

prowadzenia działalności pomiędzy OIA o najmniejszych i największych 

budżetach. W 2020 roku przeznaczona na ten cel kwota to 203 605 zł. 

• Projekt funduszu pomocy architektom - COVID 19, którego celem jest wsparcie 

architektów, członków Izby Architektów RP dotkniętych skutkami epidemii 

COVID-19. Kwota 160 000 zł. na zasilenie Funduszu z budżetu KIA.  
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Dane kontaktowe 
 

Krajowa Rada Izby Architektów RP 

ul. Stawki 2A 

00-193 Warszawa 

 

telefony: 

22 829-83-45 

22 827-85-14 

22 829-83-46 

22 827-62-42 

 

izba@izbaarchitektow.pl 

 

www.izbaarchitektow.pl 

www.facebook.com/izbaarchitektowrp 

mailto:izba@izbaarchitektow.pl
http://www.izbaarchitektow.pl/
http://www.facebook.com/izbaarchitektowrp

