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Warszawa, 8 maja 2020 r.
l.dz. 219/KRIA/2020/w
Pani
Jadwiga Emilewicz
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rozwoju
Szanowna Pani Premier,
Reprezentując środowisko zawodowe architektów, z satysfakcją przyjęliśmy informację
o wprowadzeniu w ramach „Tarczy antykryzysowej” rozwiązań prawnych, które zapoczątkować powinny
kompleksową cyfryzację procesu inwestycyjnego. Równolegle, z zainteresowaniem i dużymi nadziejami,
śledzimy oraz konsultujemy realizowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt „Cyfryzacja procesu
budowlanego w Polsce”. Jesteśmy przekonani, że powyższe inicjatywy okażą się skutecznymi
narzędziami zwiększenia wydajności całego sektora, ograniczenia ogólnych kosztów realizacji
i eksploatacji obiektów budowlanych oraz stworzenia przyjaznego otoczenia formalno-prawnego dla
procesu inwestycyjnego.
Wprowadzane zmiany stanowić powinny początek procesu dostosowywania otoczenia
prawnego oraz rozwiązań technologicznych, niezbędnych do cyfryzacji procesu inwestycyjnego. Jeśli
obecne realia wynikające z panującej w Polsce epidemii wymuszają konieczność transformacji, należy
potraktować ją jako szansę na przeprowadzenie odkładanej przez lata elektronizacji. Sytuacja krytyczna,
w której się znajdujemy, może być paradoksalnie katalizatorem pozytywnych zmian.
Reprezentując środowisko czynnych zawodowo architektów, pełniących istotną rolę w procesie
inwestycyjnym oraz jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego, mając na względzie szeroko
pojęty interes społeczny, pragniemy zaproponować stworzenie spójnej strategii cyfryzacji procesu
inwestycyjnego i sektora budowlanego w Polsce, obejmującej zarówno ogólne kierunki jak i szczegółowe
wytyczne dla niezbędnych działań. W pierwszej kolejności należy wprowadzić i wdrożyć pełną cyfryzację
postępowań administracyjnych, umożliwiając uzyskiwanie, podpisywanie i składanie dokumentacji
projektowej i formalnoprawnej za pomocą środków elektronicznych, następnie wdrożyć możliwość
wykorzystania metodyki BIM w procesie inwestycyjnym, w tym w projektach realizowanych w oparciu
o prawo zamówień publicznych.
W dalszej korespondencji przedstawimy Pani Premier kluczowe – w ocenie Krajowej Rady IARP –
zagadnienia wymagające wprowadzenia do systemu prawnego.
Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP
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