KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, 27 marca 2020 r.
l.dz. 161/KRIA/2020/w
Pani
Jadwiga Emilewicz
Minister Rozwoju

dotyczy: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Szanowna Pani Minister,
W związku z przekazaniem przez Rząd w dniu 26 marca 2020 r. projektu ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 299) pod obrady Sejmu, Krajowa Rada Izby Architektów RP przedstawia poniżej uwagi do
przedmiotowego projektu.
Zgodnie z art. 14h przedmiotowego projektu wprowadza się specjalny tryb głosowania
kolegialnych organów samorządów adwokackiego, radców prawnych, notarialnego, kuratorskiego oraz
komorniczego, na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Polegać on
ma na wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub podejmowaniu
uchwał w trybie obiegowym.
W ocenie KRIA RP w pełni uzasadnione jest uwzględnienie w omawianym przepisie również
samorządu zawodowego architektów, który jest zobowiązany wykonywać zadania ustawowe pomimo
sytuacji zagrożenia epidemicznego. Byłoby to również rozwiązanie odpowiadające postulatom
zgłaszanym w pismach z 5 oraz 10 marca 2020 r., które przekazuję ponownie w załączniku.
Treść proponowanej poprawki:
“Art. 14h. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządów: adwokackiego, radców prawnych,
notarialnego, kuratorskiego, oraz komorniczego, architektów i inżynierów budownictwa, a także ich
organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.”
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W imieniu samorządu zawodowego architektów, uprzejmie proszę o uwzględnienie zgłoszonej
zmiany podczas obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nad ww. ustawą.

Z poważaniem,
Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Załącznik:
- pisma Krajowej Rady Izby Architektów z 5 oraz 10 marca 2020 r.;
- odpowiedź Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 marca 2020 r.
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