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Pan
Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Szanowny Panie Premierze
W związku z wprowadzeniem przez Radę Ministrów kolejnych ograniczeń dostosowywanych do
aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, Krajowa Rada Izby Architektów RP zwraca się z uprzejmą
prośbą o rozważenie zmian legislacyjnych umożliwiających prowadzenie posiedzeń oraz rozpraw sądów
dyscyplinarnych Izby Architektów RP w trybie zdalnym.
W pierwszej kolejności Krajowa Rada IARP oraz Krajowy Sąd Dyscyplinarny IARP wnioskują
o wprowadzenie zmian legislacyjnych umożliwiających zdalny tryb pracy sądów. W tym zakresie zasadne
wydaje się – w naszej ocenie – wprowadzenie przepisu epizodycznego w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. …). W tym
zakresie proponujemy rozważenie wprowadzenia przepisu w następującym brzmieniu:
„Art. [Zdalny tryb prac sądów dyscyplinarnych samorządu zawodowego
architektów]
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19, sądy dyscyplinarne samorządu zawodowego
architektów, mogą orzekać na rozprawie lub na posiedzeniu przeprowadzonym przy użyciu
urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z
jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.”
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.
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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 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 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 oraz wyrażenie stanowiska w tym
zakresie, jak również podjęcie starań w celu wprowadzenia ww. zmian legislacyjnych.
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Do wiadomości:
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