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Koleżanki i Koledzy architekci, członkowie Izby Architektów RP
Krajowa Rada Izby Architektów RP na bieżąco monitoruje działania związane z zapobieganiem
oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi,
wywołanej tym wirusem. W świetle informacji dobiegających zarówno z Polski jak i z innych krajów, chyba
nie ma już wątpliwości, że również nasz kraj będzie musiał zmierzyć się z najcięższym z kryzysów i wyzwań
od kilkudziesięciu lat. Konsekwencje nowego wirusa nasze społeczeństwo będzie odczuwać, nie tylko
przez kilka tygodni lub miesięcy, ale być może nawet lat. Kryzys wywołany pandemią niewątpliwie dotknie
również zawód, który wykonujemy. Wielu z nas może bezpośrednio odczuć wstrzymanie, anulowanie i
opóźnienie projektów, a nowe inwestycje nie pojawią się tak szybko jak byśmy sobie życzyli.
W szczególności małe biura projektowe, być może wcześniej i w większym stopniu, staną przed
koniecznością zmierzenia się z konsekwencjami obecnej pandemii.
Zgodnie z zaleceniami Pana Ministra Roberta Nowickiego, Prezes KRIA przekazuje do Ministerstwa
Rozwoju cotygodniowe raport z działalności samorządu, w odniesieniu do istniejących i przewidywanych
zagrożeń w kontekście wirusa COVID-19, celem monitorowania stanu gospodarki i tworzenia precyzyjnych
narzędzi jej wsparcia. Raporty sporządzane są na podstawie informacji z biur OIA, od przewodniczących
rad okręgowych oraz organów krajowych Izby Architektów RP.
Prosimy, zatem o przekazywanie do biur OIA informacji o występujących problemach
w wykonywaniu zawodu, jak również o osobach, które potrzebują naszego wsparcia i pomocy.
Analizując decyzje podejmowane przez Rząd, Krajowa Rada Izby Architektów RP wystąpiła do Pani
Minister Jadwigi Emilewicz o włączenie rozwiązań zabezpieczających wykonywanie zawodu architekta do
przygotowywanego przez Rząd pakietu pomocowego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz
pracowników. Wystąpienia dotyczyły m.in. zagadnień odnoszących się do zapisów umów na prace
projektowe, realizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, terminarza zobowiązań
wynikających z ograniczenia możliwości uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji do projektu, co
w konsekwencji przekłada się na terminy zakończenia prac projektowych, przekazania ich inwestorowi,
wystąpienia i uzyskania decyzji o zatwierdzeniu i pozwoleniu na budowę, a następnie pozyskania
wynagrodzenia za wykonany zakres usług. Monitorując decyzje podejmowane przez Rząd, będziemy
zabiegać by architekci zostali objęci programami pomocowymi dla małych i średnich firm oraz osób
prowadzących działalność gospodarczą w naszym zawodzie.
Na dzień dzisiejszy zarówno w samorządzie, jak w samodzielnej pracy zawodowej powinniśmy
jednak zachować najwyższe standardy prewencji i ostrożności, zabezpieczając siebie i najbliższych przed
narażeniem na utratę zdrowia i życia - to jest czas, który powinniśmy spędzić w domu.
Pomagajmy również sobie wzajemnie w tych trudnych chwilach.
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