KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, 8 lutego 2021 r.
l.dz. 094/KRIA/2021/w
Pani
Anna Kornecka
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Szanowna Pani Minister,
W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, zwracam się z prośbą
o rozważenie wprowadzenia zmian legislacyjnych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego
w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów, w zakresie pracy sądów dyscyplinarnych Izby Architektów RP w stanie epidemii COVID-19.
W pierwszej kolejności Krajowa Rada IARP oraz Krajowy Sąd Dyscyplinarny IARP wnioskują
o wprowadzenie zmian umożliwiających zdalny tryb pracy sądów. Zmiana taka jest niezbędna dla
zapewnienia zarówno prawidłowego funkcjonowania sądownictwa dyscyplinarnego, jak bezpieczeństwa
sanitarnego stron postępowania i ich pełnomocników, rzeczników oraz sędziów. Dla przykładu, od
początku ogłoszenia epidemii (marzec 2020 r.) Krajowy Sąd Dyscyplinarny przeprowadził zaledwie
2 rozprawy jawne w obecności stron postępowania oraz Krajowego Rzecznika. Tak drastyczne
odgraniczenie liczby rozpraw prowadzić będzie do znacznego nagromadzenia zaległych spraw oraz
dłuższego oczekiwania na wydanie przez okręgowe sądy dyscyplinarne oraz krajowy sąd dyscyplinarny
rozstrzygnięcia. Nie bez znaczenia dla obecnej sytuacji jest fakt, iż na rozprawę jawną przed KSD muszą
przyjechać do Warszawy strony, pełnomocnicy, KROZ, skład 3 lub 5 sędziów oraz obsługi, co
niewątpliwie ma wpływ na decyzje o odraczaniu takich posiedzeń na czas po pandemii lub likwidacji
ograniczeń dotyczących spotkań i posiedzeń większej liczby osób.
Poniżej przedstawiamy propozycję brzmienia przepisu, który mógłby zostać wprowadzony do
przedmiotowego rozporządzenia, mając znaczący wpływ na usprawnienie pracy sądów oraz
bezpieczeństwo procedowania w okresie zagrożenia COVID-19 i obostrzeń stanu epidemii:
„W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19, sądy dyscyplinarne samorządu zawodowego architektów i inżynierów
budownictwa, mogą:
1) orzekać na rozprawie lub na posiedzeniu przeprowadzonym przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym
bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku;
2) zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów
stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
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realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę;
3) przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z przepisami
prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę lub innego
uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem
transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za tym interes strony, a organ prowadzący
postępowanie wyraził na to zgodę.”
Drugim kluczowym problemem, który wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych, jest
zapewnienie możliwości składania elektronicznych podpisów pod orzeczeniami wydawanymi przez sądy.
Zgodnie z § 30 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów: „Po zamknięciu rozprawy i odbyciu
narady przewodniczący składu orzekającego sądu dyscyplinarnego ogłasza stronom orzeczenie
podpisane przez skład orzekający, przytaczając ustnie najważniejsze motywy orzeczenia.” Przepis ten –
w ocenie Krajowej Rady IARP oraz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IARP – powinien zostać uzupełniony
o możliwość złożenia podpisu w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Poniżej propozycja redakcji przepisu:
„W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID-19 orzeczenie, o którym mowa w § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego
w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. 2002, Nr 194, poz. 1635), może być podpisane w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”
Ponadto osobnego omówienia wymaga zagadnienie zagwarantowania stronom i uczestnikom
postępowania, tak zarówno w zakresie odpowiedzialności zawodowej, jak i dyscyplinarnej, członków
samorządów zawodowych, prawa dostępu do zapoznania się z aktami sprawy. W okresie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, gdy sąd dyscyplinarny przeprowadza posiedzenie lub
rozprawę w trybie zdalnym, powinien mieć możliwość zapewnienia stronie udostępnienia akt sprawy lub
poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.
Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości pracy sądów dyscyplinarnych, Krajowa Rada
Izby Architektów RP zwraca się o analizę przedstawionych propozycji, jak również podjęcie starań w celu
wprowadzenia zmian legislacyjnych w ww. rozporządzeniu na czas obowiązywania stanu epidemii.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Wojciech Gwizdak, Architekt IARP

Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP
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