KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, 7 grudnia 2020 r.
L.dz. 656/KRIA/2020/w
Pani
Anna Kornecka
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Szanowna Pani Minister,
W nawiązaniu i uzupełnieniu do pisma z dnia 26 listopada 2020 r. (l.dz. 631/KRIA/2020/w)
Krajowa Rada Izby Architektów RP przekazuje dane liczbowe dotyczące egzaminów na uprawnienia
budowlane w specjalności architektonicznej, które mają bezpośredni związek z wnioskiem wskazanym
w ww. korespondencji.
Przedstawione niżej dane są szczególnie istotne z uwagi na zagadnienia, które Krajowa Rada Izby
Architektów RP przedstawiła w ww. piśmie, a odnoszące się do braku możliwości tak prawnych, jak
i organizacyjnych przeprowadzenia w 2020 r., w warunkach obowiązywania Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.), Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2091), jak również zastępującego je
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2132),
dwóch sesji egzaminacyjnych, czyli wypełnienia jednego z ustawowych obowiązków samorządu
zawodowego.
Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 4i ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane: „Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego
uzyskania.”
W związku z odwołaniem (przesunięciem) sesji z 4 grudnia 2020 r. na 19 lutego 2021 r. osoby,
które miałyby szansę przystąpić do egzaminu w grudniu 2020 r., a którym termin ważności egzaminu
upłynie po tej dacie, będą de facto pozbawione szansy skorzystania z jednego terminu.
W ocenie KRIA RP, wobec zaistnienia okoliczności, na które zarówno ustanawiający przepis, jak i Izba
Architektów, jako jego wykonawca, nie mieli wpływu, osoby takie powinny mieć możliwość
przystąpienia do egzaminu.
W związku z tym, że zwracamy się o podjęcie inicjatywy wprowadzenia zmian zmierzających do
zabezpieczenia praw osób, których ważność egzaminu kończy się w czasie, kiedy obowiązują określone
zakazy i ograniczenia. W ocenie Izby, jako samorządu zawodowego wykonującego zadania państwa
scedowane na nią na mocy art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, prawa tych osób powinny zostać
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zagwarantowane na mocy ustawy. Należy również brać pod uwagę, że obecna sytuacja epidemiczna
i wynikające z niej ograniczenia wprowadzane są niezależnie od samorządu oraz osób ubiegających się
o dostęp do zawodu. Samorząd zawodowy powinien natomiast działać w oparciu o jasne i spójne
przepisy prawa, które pozwalają w pełni realizować nałożone na niego obowiązki. W związku z tym, rolą
państwa jest zapewnienie takiego właśnie otoczenia prawnego.
Ponadto przekazujemy dane dotyczące liczby osób, które pozytywnie przeszły pierwszy etap
postępowania kwalifikacyjnego i zostały dopuszczone do zimowej sesji egzaminacyjnej.
OKRĘGOWA IZBA
ARCHITEKTÓW RP

Liczba osób, którym mija
3 letnia ważność egzaminu
pisemnego (potencjalni
zdający)

DOLNOŚLĄSKA
KUJAWSKO- POMORSKA
LUBELSKA

z sesji zimowej nie ma osób,
którym mija 3 letnia
ważność egzaminu
pisemnego.
Z sesji wrześniowej –
powtórkowej - jest 1 osoba
wymieniona w pkt 3 –
złożyła już wniosek wraz z
opłatą na egzamin na 19
lutego.
1 os. mija termin latem 2021
1 os. mija termin zima 2021
2
4
1
2
11

LUBUSKA
ŁÓDZKA
MAŁOPOLSKA
MAZOWIECKA
OPOLSKA
PODKARPACKA
PODLASKA
POMORSKA
ŚLĄSKA
ŚWIĘTOKRZYSKA
WARMIŃSKO-MAZURSKA
WIELKOPOLSKA
ZACHODNIOPOMORSKA
suma

liczba osób
zakwalifikowanych
do egzaminu w sesji
zimowej (zimowa
2020)
61
9

liczba osób która nie
zdała egzaminu w
sesji wrześniowej
(letnia 2020)

15

3

12

4

18
86
101
8
12
11
41
40
3
9
41
4
471

3
14
35
3
6
7
4
13
4
2
18
14
138

5
3

Powyższe dane pokazują nie tylko ryzyko związane z potencjalnymi roszczeniami, ale również
wysoką liczbę osób deklarujących wolę przystąpienia do egzaminu, szczególnie w największych izbach
okręgowych (dla przykładu w przypadku Mazowieckiej Izby będzie to prawie 140 osób).
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Zważywszy również, że w zakresie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego Izba
Architektów RP realizuje zadania państwa w zakresie sprawdzenia spełnienia warunków dla uzyskania
prawa oraz dopuszczenia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Krajowa
Rada Izby Architektów RP podtrzymuje wyrażony wcześniej postulat co do potrzeby podjęcia prac
legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia przepisów dopuszczających, w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, niestosowanie wymogu przeprowadzenia
egzaminów co najmniej dwa razy do roku, co powinno mieć zastosowanie w odniesieniu do 2020 roku
oraz być może na lata następne.
Zasadność takiego rozwiązania potwierdza również fakt przesunięcia terminów egzaminów
radcowskich i adwokackich z marca na maj 2021 roku, co też uczyniło Ministerstwo Sprawiedliwości
w porozumieniu z Izbami samorządów prawniczych.
Zdaniem Izby postulowane przepisy powinny bowiem w pierwszym rzędzie zapewniać
bezpieczeństwo osób ubiegających się o dostęp do zawodu architekta.
Należy jednak podkreślić, że biorąc pod uwagę dynamikę zmian rozporządzeń, na mocy których
wprowadza się i modyfikuje szereg ograniczeń, ważne jest, aby zadania Izby, wynikające z przepisów
o randze ustawowej, były możliwe do zrealizowania. Zdając sobie sprawę z faktu, że sytuacja
epidemiczna ulega ciągłym zmianom, a Rząd i ustawodawca muszą się do niej dostosować na bieżąco,
często w bardzo krótkim czasie, postulujemy o wprowadzenie przepisów ustawowych zapewniających
możliwość dostosowania decyzji co do organizacji egzaminu do aktualnie obowiązujących obostrzeń.
Równie istotne jest, aby zabezpieczyć prawa osób, których termin ważności egzaminu upływa
właśnie w stanie ogłoszenia zakazów np. poprzez ich wydłużenie do najbliższej możliwej do
przeprowadzenia pod względem obostrzeń sesji egzaminacyjnej.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Wojciech Gwizdak, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP
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