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Posiedzenie Komisji ds. Legislacji oraz Rady Legislacyjnej – 
17.03.2011 r. 

 
 
 

I. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami 
budowlanymi – Ryszard Comber 

 
• akty prawne regulujące kwestię uprawnień architektonicznych: 
 
a) prawo budowlane - art. 12 oraz 14 ust. 1 ustawy – samodzielna funkcja techniczna, 

b) ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów - praca architekta to nie tylko projektowanie, ale również kierowanie robotami 

budowlanymi w aspekcie współtworzenia kultury 

c) rozporządzenie ministra transportu i budownictwa  z 28.04.2006 r. – definicja uprawnień 

architektonicznych 

 
• uprawnienia architektoniczne są uprawnieniami o szczególnym charakterze – 
współtworzenie kultury 

 
• uprawnienia architektoniczne są definiowane jako uprawnienia bez ograniczeń do 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
 
• zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów: architekci posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń – ze względu 
na przynależność do Izby Architektów, natomiast uprawnienia do kierowania robotami – ze 
względu na przynależność do Izby Inżynierów – kryterium przynależności 
 
• zasadniczym problemem, który należy podjąć jest brak regulacji w kwestii nadawania 
uprawnień, akty prawne regulują jedynie kwestię ich wykonywania 
 
• propozycje zmian: 
 
- wystąpienie do odpowiedniego ministra celem zapewnienia na drodze ustawowej pełnej 
władzy IARP w kwestii nadawania uprawnień albo 
- przygotowanie przez Komisję Kwalifikacyjną zestawu egzaminacyjnego do nadawania 
uprawnień: 
 
a) po 1 roku praktyki nadawać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, 
b) osobom, które mają 2letnią praktykę zawodową na budowie nadawać pełne uprawnienia 
architektoniczne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
 
 
- opracowanie nowych zasad egzaminacyjnych w zakresie uprawnień architektonicznych do 
kierowania robotami budowlanymi – powołano zespół roboczy: 
 
• Ryszard Comber – przewodniczący 
• Jacek Droszcz  
• Anna Pawlicka – Zabojszcz 
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II. Kodeks Etyki Zawodowej Architektów – Piotr Andrzejewski, Paweł Wójcicki 
 
- potrzebę naglących zmian Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów warunkuje obecny stan 
sądownictwa izbowego, a przede wszystkim brak jasnych i klarownych przesłanek będących 
podstawą wymierzania sankcji karnych 
 
- sądownictwo samorządowe stanowi część sądownictwa powszechnego 
 
- propozycja wypracowania projektu Kodeksu Zawodowego, na którym będzie się mógł 
opierać sąd dyscyplinarny   
 
- propozycja wprowadzenia do Kodeksu zasad postępowania ugodowego 
 
- powołano zespół roboczy do prac nad zmianą Kodeksu Etyki Zawodowej Architekta: 
 
• Grzegorz Lechowicz – przewodniczący 
• Marek Tarko  
• Jerzy Nowak  
• Piotr Andrzejewski 
  
 
III. Prawna  ochrona tytułu architekta – Paweł Wójcicki 
 
- potrzeba wprowadzenia ustawowych gwarancji ochrony zawodu architekta ze względu na 
szczególną i wynikającą z przepisów prawa rolę architektów w kreowaniu kultury poprzez 
projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych oraz ich przestrzennego otoczenia 
 
- zapewnienie ochrony zawodu oraz tytułu architekta członka Izby na drodze wprowadzenia 
zmian do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów:   
 
a) uprawnienie do posługiwania się tytułem zawodowym architekta powinno być zastrzeżone 
wyłącznie dla członków Izby, którzy przez fakt przynależności samorządowej dają rękojmię 
prawidłowego wykonywania zawodu 
 
b) określenie zakresu czynności zawodowych architekta w ramach wykonywanego zawodu 
 
c) wprowadzenie zasad określających formy wykonywania zawodu: 
 
• biuro lub pracownia projektowa (w ramach prowadzenia działalności gospodarczej) 
• forma spółki osobowej lub kapitałowej (wszyscy wspólnicy architektami) 
 
d) niezależność architektów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę poprzez przyjęcie 
zasady, iż architekt podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki 
 
e) rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem 
 
- Przewodniczący KL postanowił przedstawić KRIA RP na najbliższym posiedzeniu 
zagadnienia związane z ochroną tytułu architekta oraz zapewnił, iż podejmie wszelkie 
działania w kierunku rozpoczęcia prac nad zdefiniowaniem zawodu architekta w zakresie 
prawnej ochrony 
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IV. Konsultacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – Anna Pawlicka – Zabojszcz 
 
 
- zagadnienia związane z obszarem metropolitarnym  
 
- określenie w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju obszarów metropolitarnych 
(10 ośrodków) – wspólna polityka planistyczna 
 
- główna idea: koncentracja zabudowy w miejscu gdzie ona istnieje (kontrola zabudowy 
mieszkaniowej, obszary funkcjonalne) 
 
- planowany rozwój infrastruktury w 2030 r.  
 
-  kryteria ubiegania się o status metropolii: 
 
• powyżej 300 000 mieszkańców 
• zatrudnienie w sektorze usług rynkowych – powyżej 40 000 mieszkańców 
• liczba studentów kształcących się w danym mieście – 60 000 mieszkańców 
• posiadanie lotniska 
• lokalizacja hoteli 4 gwiazdkowych i 5 gwiazdkowych 
• międzynarodowe wystawy w obiektach działalności wystawienniczej 
 
 
 V. Strategia legislacyjna IARP 
 
- Przewodniczący KL zaproponował, aby w każdym okręgu został powołany 3 bądź 4 
osobowy zespół osób, które zredagują w formie pisemnej oceny stanowisko danego okręgu 
wobec projektów składających się na strategię legislacyjną, a następnie by została 
wytypowana  jedna osoba z danego okręgu do dyskusji w sprawie strategii na Krajowym 
Zjeździe w maju 2011 r. – propozycja poparta przez większość osób obecnych na 
posiedzeniu. 
 
 
 
  


