
 

 

POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY 
 

zwane dalej �porozumieniem�, zawarte w dniu 15 listopada 2002 roku w Warszawie 
pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP z siedzibą w Warszawie 
przy ulicy Foksal 2, zwanym dalej SARP, reprezentowanym przez 
arch. Ryszarda Jurkowskiego � Prezesa SARP, 
a Izbą Architektów RP, z siedzibą przy ul. Foksal 2 w Warszawie, zwaną dalej 
�Izbą�, reprezentowaną przez 
arch. Kazimierza Ferenca � Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP. 
Strony zgodnie ustaliły, że instytucjonalne formowanie zawodu architekta w RP. 
powinno być oparte na harmonijnej współpracy obu układających się organizacji, tj. 
SARP i Izby. Przy zachowaniu ich tożsamości i niezależności określonej ustawą i 
statutami. Jednocześnie uzgodniono następujące zasady postępowania we 
wzajemnych relacjach. 
1. Ustalono, że strony porozumienia w swych działaniach skupią się w 

szczególności na: 
1.1 w przypadku SARP: 

a) organizacji działań zmierzających do podnoszenia poziomu nauczania i 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych architektów, 

b) wydawaniu rekomendacji związanych z walorami jakościowymi dzieł 
architektów, projektantów innych zawodów, a także działalności firm 
bezpośrednio związanych z działalnością inwestycyjną, 

c) nadawaniu statusu twórcy, 
d) zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi, 
e) krytyce w zakresie twórczości architektonicznej, 
f) organizacji konkursów architektonicznych, 
g) prowadzeniu działalności usługowej w zakresie specjalistycznego 

rzeczoznawstwa i promocji szczególnie wartościowych rozwiązań 
technicznych i materiałów budowlanych, 

h) promocji twórczości architektonicznej, 
i) upowszechniania wiedzy o architekturze, 
j) dokumentowania dorobku twórczego architektów. 

1.2 w przypadku Izby : 
a) sprawowaniu nadzoru nad należytym i starannym wykonywaniem zawodu 

przez architektów, 
b) tworzeniu właściwych warunków dla wykonywania zawodu architekta 

poprzez dbałość o legalność działań podmiotów działających na rynku 
architektonicznym, przestrzeganie ustalonych norm postępowania i etyki 
zawodowej, zapewnienie korzystnych warunków wykonywania zawodu 
oraz obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
architektów itp., 

c) nadawaniu i pozbawianiu uprawnień budowlanych, 
d) przyznawaniu tytułu rzeczoznawcy w specjalności architektonicznej, 
e) prowadzeniu postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i 

dyscyplinarnej architektów, 
f) ustaleniu zasad etyki zawodowej architektów, 
g) tworzenie właściwych relacji architektów � zamawiający, 
h) prowadzenie szkoleń przed egzaminami na uprawnienia budowlane i 

projektowe. 



 

 

2. Strony deklarują wzajemne uzgadnianie i koordynowanie działań dotyczących : 
a) opiniowania projektów normatywnych aktów prawnych i inicjatyw 

legislacyjnych, 
b) wystąpień do organów administracji rządowej i samorządowej, 
c) współpracy z międzynarodowymi organizacjami architektów (UIA, ACE), 
d) akredytacji wydziałów architektury, 
e) opiniowaniu wymagań programowych w zakresie kształcenia i 

przygotowania do zawodu architekta, 
f) wzajemnego informowania się o wynikach postępowań w zakresie 

wykroczeń przeciwko Zasadom Etyki SARP i Zasadom Etyki Izby 
Architektów, 

g) wydawania rekomendacji dla pracowników administracji publicznej. 
Koordynacja polegać będzie na przekazywaniu i wymianie informacji, 
udostępnianiu tekstów dokumentów, a w sprawach szczególnie ważnych, 
uzgadnianiu planów działań i wspólnym ich prowadzeniu. 

3. Strony dołożą należytych starań, aby władze, organy i członkowie obu 
organizacji zachowywali względem siebie pełną lojalność i koleżeństwo, 
informowali się wzajemnie o zachodzących nieprawidłowościach i naruszeniach 
żywotnych interesów zawodowych oraz wzajemnie wspierali swoje działania w 
obszarach wymienionych w punkcie 1. 

4. Przedstawiciele SARP i Izby będą spotykać się co najmniej raz w każdym 
kwartale kalendarzowym w celu omówienia zagadnień pozostających w sferze 
zainteresowania stron dla dokonania przeglądu niniejszego porozumienia. 

5. SARP i Izba wyrażają zdecydowaną wolę kontynuowania wzajemnej pomocy 
organizacyjnej i finansowej dla realizacji swych zadań statutowych. 

6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 
7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod 

rygorem ich nieważności. 
8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 

dwa dla każdej ze stron. 

Stowarzyszenie Architektów Izba Architektów RP 
Polskich SARP 


