KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, 12 sierpnia 2020 r.
l.dz. 400/KRIA/2020/w
Pani
Jadwiga Emilewicz
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rozwoju
Szanowna Pani Premier,
W imieniu Izby Architektów RP, Krajowa Rada zwraca się do Pani Premier o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej w zakresie zmiany art. 15 ust 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Zgodnie z w/w przepisem w przypadku, gdy liczba członków okręgowej izby przekracza 200
osób, okręgowy zjazd izby stanowią delegaci wybrani w obwodach wyborczych. Mając na uwadze
liczebność członków samorządu zawodowego architektów, przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do
dwóch izb okręgowych architektów tj. lubuskiej oraz opolskiej okręgowej izby architektów. Liczebność
tych izb, na dzień złożenia niniejszego pisma nie przekracza, bowiem 200 członków.
Podkreślamy, że konieczność przeprowadzenia zjazdu okręgowego przy udziale wszystkich
architektów działających na terenie tych województw rodzi nie tylko utrudnienia organizacyjne, ale
związane jest z koniecznością ponoszenia przez małe izby zwiększonych kosztów organizacji posiedzenia
okręgowego zjazdu. W tych, bowiem przypadkach, liczba członków zjazdu okręgowego jest znacznie
większa niż liczba delegatów na Zjazd Krajowy, co nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia
praktycznego.
Należy również podkreślić, że w przypadku samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
z uwagi na liczebność jego członków, przepis ten nie znajduje zastosowania. Wszystkie izby okręgowe
inżynierów budownictwa dokonują wyborów poprzez wybory w obwodach wyborczych. Zatem
w przypadku tego samorządu, zmiana przepisu nie wpłynie na organizację wyborów.
Izba Architektów RP wielokrotnie występowała w powyższym zakresie, wnioskując o zmianę
przepisów. W obecnej chwili kwestia konieczności organizacji posiedzeń tak znaczącej liczby architektów
z danego województwa stała się szczególnie istotna z punktu widzenia zagrożenia epidemicznego.
W praktyce, bowiem może zostać uniemożliwione przeprowadzenie takiego zjazdu.
W świetle powyższego, Izba Architektów RP zwraca się o rozważenie inicjatywy ustawodawczej,
której celem będzie nadanie 15 ust 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa następującego brzmienia:
„Art. 15. ust 3 Jeżeli liczba członków okręgowej izby przekracza 100 osób, okręgowy zjazd izby
stanowią delegaci wybrani w obwodach wyborczych.”
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albo
„Art. 15. ust 3 Okręgowy zjazd izby stanowią delegaci wybrani w obwodach wyborczych.”
Przyjęcie takiego brzmienia przepisu nie tylko spowoduje zmniejszenie kosztów związanych
z organizacją zjazdów okręgowych przy bezpośrednim udziale wszystkich członków izb okręgowych
architektów, ale również zmniejszy ryzyko wynikające z zagrożeń epidemicznych.
Jednocześnie mając na uwadze wprowadzany przez Ministerstwo proces cyfryzacji, jak również
pozytywną praktykę związaną z przeprowadzaniem posiedzeń organów Izby Architektów w trybie
zdalnym, które obecnie odbywają się na podstawie przepisów szczególnych, tj. ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwracamy się o rozważenie wprowadzenia tych
przepisów bezpośrednio w treści ustawy samorządowej. Przepisy te powinny obejmować tak zarówno
tryb organizacji posiedzeń organów jak i obwodowych zebrań wyborczych.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
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