KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, 22 grudnia 2020 r.
l.dz. 702/KRIA/2020/w

Pan
Jarosław Gowin
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316) oraz uzupełnieniem katalogu egzaminów, które
będą mogły być przeprowadzane pomimo wprowadzonych ograniczeń i zakazów o egzaminy na
uprawnienia budowlane, Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP zgłasza następujące uwagi.
W odniesieniu do egzaminów na uprawnienia budowlane przeprowadzane przez odpowiednią
izbę samorządu zawodowego nie wydano do tej pory wytycznych co do bezpieczeństwa sanitarnego
podczas przygotowywania i przeprowadzania egzaminów. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna opracowała
Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania
egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego
lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzaminacyjnej - wrzesień 2020 r. Dokument ten został
uzgodniony z Głównym Inspektorem Sanitarnym, jednak wytyczne w nim zawarte dostosowane zostały
do sytuacji epidemicznej, która panowała w Polsce we wrześniu tego roku. Był to czas, w którym dzienna
liczba nowych zakażeń była znacząco niższa niż w chwili obecnej. Nie obowiązywały w tamtym czasie tak
restrykcyjne ograniczenia, zakazy czy nakazy.
W związku z powyższym, Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP wnioskuje o opracowanie
wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym w najkrótszym możliwym terminie wytycznych co do
bezpieczeństwa sanitarnego, tak zarówno osób uczestniczących w przygotowaniu egzaminu, jak osób
przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane oraz komisji egzaminacyjnych
przeprowadzających egzamin. W wytycznych tych prosimy o uwzględnienie specyfiki egzaminu na
uprawnienia budowlane, liczby osób przystępujących do egzaminu (w największych izbach nawet 150
osób), podziału egzaminu na dwie części - ustną i pisemną.
Zwracamy się z prośbą o przekazanie przedmiotowych wytycznych w terminie umożliwiającym
wdrożenie ich na poziomie okręgowych komisji kwalifikacyjnych już na etapie przygotowywania egzaminu
tak aby możliwe było zabezpieczenie choćby odpowiedniej powierzchni sal egzaminacyjnych,
przygotowania członków komisji oraz personelu zapewniającego obsługę administracyjną sesji.

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A
Tel.: +48 22 827 85 14, Tel. +48 22 827 62 42
NIP: 525-22-28-219 Regon 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359

Zwracamy również uwagę na art. 33 pkt 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z którym,
Krajowa Rada opiniuje projekty aktów prawnych z zakresu architektury lub budownictwa. Projekt
przedmiotowego rozporządzenia nie został przekazany Izbie Architektów do konsultacji.

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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