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Treść artykułu w projekcie ustawy

Treść uwagi
z uzasadnieniem
Zawód architekta polega na
Definicja zawodu wywodząca sens tworzenia
rozpoznawaniu indywidualnych i
architektury z rozpoznanych potrzeb
społecznych potrzeb oraz wyrażaniu i
społecznych jest definicją populistyczną,
realizacji tych potrzeb poprzez
która na pierwszym miejscu stawia wolę
planowanie przestrzenne, projektowanie ogółu, zaś na drugim wartości takie jak
, kształtowanie i realizację obiektów
dbałość o ład przestrzenny, piękno,
budowlanych, ich zespołów, otoczenia i
funkcjonalność i trwałość budowli.
przestrzeni pomiędzy nimi w aspekcie
W procesie tworzenia architektury nie
funkcjonalnym, estetycznym i
zawsze dzieło powstaje jako odpowiedź na
technicznym, a także relacji pomiędzy
potrzeby społeczne, natomiast dość często
tymi obiektami a człowiekiem i
potrzeby te są generowane przez dzieło,
środowiskiem naturalnym i zbudowanym które poprzez swoją wartość skłania do
przy poszanowaniu dobra wspólnego
użytkowania a tym samym nowego sposobu
jakim jest przestrzeń oraz globalne i
działania.
lokalne dziedzictwo kulturowe,
Definicja ta nie uwzględnia wiodącej roli
uwzględniając, że architektura jest
architekta, który koordynuje proces
materialnym fundamentem kultury, ładu tworzenia i dzięki nieustannej edukacji i
przestrzennego i społecznego,
szerokiej wiedzy dotykającej różnych
przenikającym wszystkie dziedziny życia dziedzin
jednostek i społeczności zarówno w
sferze publicznej jak i prywatnej.
Architekt wykonujący zawód w ramach
Dodatkowe wymagania dla architekta
stosunku pracy nie podejmuje działań
pozostającego w stosunku pracy rozmywają
naruszających Kodeks etyki Zawodowej
wymagania dla pozostałych architektów.
Całość artykułu staje się mało czytelna.

Proponowane rozwiązanie
Art. 3. Zawód architekta polega na
synergii różnych dziedzin wiedzy w
celu świadomego i
odpowiedzialnego kształtowania
przestrzeni poprzez planowanie
przestrzenne, projektowanie,
kształtowanie i realizację obiektów
budowlanych, ich zespołów,
otoczenia i przestrzeni pomiędzy
nimi, a także relacji pomiędzy tymi
obiektami a człowiekiem i
środowiskiem naturalnym i
kulturowym w zgodzie z
wartościami takimi jak: piękno,
trwałość, funkcjonalność, szacunek
dla kontekstu miejsca, szacunek dla
użytkownika i jego potrzeb.

Usunięcie Art. 4.2.
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Art. 6.
1.

W przypadku wydania architektowi
polecenia służbowego w ramach
stosunku pracy, naruszającego Kodeks
etyki zawodowej architekt jest
obowiązany powiadomić o tym
okręgową izbę architektów, której jest
członkiem.

Artykuł zmusza architektów do działań,
których skutek jest mocno wątpliwy,
ponieważ ustawa nie daje okręgowej izbie
architektów żadnych uprawnień do
wpływania na sposób postępowania
pracodawców. Rozwiązaniem byłoby
nałożenie na wszystkich pracodawców
prowadzących działalność gospodarczą w
dziedzinie architektury obowiązku uzyskania
rekomendacji okręgowej izby architektów.
Te same uwagi odnoszą się do projektu
ustawy o inżynierach.

Art. 7.1. 1.Tytuł zawodowy „architekt”
Art. 7.2 przysługuje osobie, która złożyła z
wynikiem pozytywnym egzamin
architektoniczny i jest wpisana na listę
członków samorządu zawodowego
architektów.
2. Tytuł zawodowy „architekt” podlega
ochronie prawnej

Zapis niedopuszczalny ograniczający prawo
do używania tytułu „architekt” osobom które
nabyły go poprzez dyplom uczelni, a także
tym członkom izby architektów, którzy swoje
uprawnienia nabyli wtedy, gdy nie był
wymagany egzamin architektoniczny.
Ustawodawca prawdopodobnie dążył do
podkreślenia rangi architekta z
uprawnieniami i odróżnienia go od
architektów wykonujących zawód bez
podejmowania samodzielnych funkcji
technicznych. Jest to słuszny kierunek
działania.
Ograniczenie używania tytułu „architekt” do
osób, które złożyły egzamin architektoniczny

Dodanie dodatkowego artykułu w
brzmieniu.
Przedsiębiorcy prowadzący
działalność w dziedzinie
architektury są zobowiązania do
posiadania ważnej rekomendacji
okręgowej izby architektów.
Alternatywnym rozwiązaniem
wymaganym dla wyżej
wymienionych firm może być
obowiązek większościowych
udziałów należących do osób
zrzeszonych w izbie architektów.
Tytuł zawodowy „Architekt IARP”
przysługuje osobie, która jest
wpisana na listę członków
samorządu zawodowego
architektów.
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sprawia, że osoby, które zdobyły
uprawniania wcześniej, bez takiego
egzaminu nie mogą się posługiwać tytułem
„architekta” !
Dlatego wprowadzić do obiegu prawnego
tytuł wyróżniający architektów z
uprawnieniami, a mianowicie tytuł
„architekta IARP”.
Zwracamy uwagę, iż 10. 12. 2012 roku pod
No 010968378 został zarejestrowany tytuł
„Architekt IARP”, jako znak, wzór
chroniony. I ten fakt powinien być
potwierdzony w ustawie o architektach.

Art. 8.1. Posiadanie tytułu zawodowego
3)
architekta uprawnia do wykonywania
funkcji zawodowych w procesie
inwestycyjnym, przez które rozumieć
należy działalność polegającą na
fachowej ocenie i samodzielnym
rozwiązywaniu zagadnień
urbanistycznych, architektonicznych i
budowlanych oraz technicznych i
techniczno–organizacyjnych, obejmującą
w szczególności:
3) sporządzanie projektów aktów

Zapis nie ma żadnej korelacji z zapisami o
nadawaniu uprawnień. W ten sposób ustawa
dopuszcza sporządzanie projektów aktów
planowania przestrzennego przez
architektów którzy w tej dziedzinie nie mają
żadnego doświadczenia.

Wprowadzenie uprawnień
urbanistycznych dla architektów.
Wprowadzenie ustawy o
urbanistach i uprawnień
urbanistycznych dla osób, o których
mowa w Art. 5 Ustawy z dnia 27
marca 2003 o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
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planowania przestrzennego

Art. 8.2. Architekt może pełnić samodzielną
funkcję techniczną w budownictwie
polegającą na kierowaniu budową lub
robotami budowlanymi z wyłączeniem
robót budowlanych zastrzeżonych dla
osób posiadających uprawnienia
budowlane w odpowiednim zakresie i
specjalności oraz pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie,
zgodnie z ustawą z dnia …. o inżynierach
budownictwa (Dz. U. … poz….)

Art. 42.
1

Izba architektów, zwana dalej „izbą”,
posiada osobowość prawną.

Artykuł w połączeniu z Art. 9.1.3) Ustawy o
inżynierach:
Art. 9. 1. Uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń uprawniają do:
3) kierowania robotami budowlanymi w
odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu budowlanego.
uniemożliwia architektom kierowanie
robotami budowlanymi, ponieważ
kierowanie budową w zakresie architektury
w ustawie o inżynierach jest zastrzeżone dla
specjalności konstrukcyjno-budowlanej !. Z
ustawy o inżynierach budowlanych
należałoby usunąć zapis: „oraz architektury
obiektu budowlanego”
Ten sam artykuł w ustawie o inżynierach
brzmi:
Art. 61. 1. Krajowa Izba oraz okręgowe izby
posiadają odrębną osobowość prawną.
Niezrozumiałe jest odmienne potraktowanie
izby inżynierów i izby architektów w zakresie
posiadania osobowości prawnej przez izby
okręgowe.

Architekt może pełnić samodzielną
funkcję techniczną w budownictwie
polegającą na kierowaniu budową
lub robotami budowlanymi w
zakresie architektury i koordynacji
międzybranżowej.

Krajowa Izba oraz okręgowe izby
posiadają odrębną osobowość
prawną.
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Art.46

Izba architektów zrzesza osoby, które
korzystają z pełni praw publicznych i
mają pełną zdolność do czynności
prawnych oraz:
1) posiadają tytuł zawodowy architekta,
lub
2) posiadają uprawnienia budowlane w
specjalności architektonicznej uzyskane
przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy na
podstawie ustawy – Prawo budowlane,
lub
3) posiadają uprawnienia budowlane w
specjalności architektonicznej do
projektowania bez
ograniczeń lub uprawnienia w zakresie
odpowiadającym zakresowi tej
specjalności
uzyskane przed dniem wejścia w życie
ustawy – Prawo budowlane,

W myśl tych zapisów osoby, które uzyskały
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej nie mają prawa posługiwać
się tytułem „architekta” !!!

Izba architektów zrzesza osoby,
które korzystają z pełni praw
publicznych i
mają pełną zdolność do czynności
prawnych oraz:
1) zdały egzamin architektoniczny,
lub
2) posiadają uprawnienia
budowlane w specjalności
architektonicznej uzyskane przed
dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy na
podstawie ustawy – Prawo
budowlane, lub
3) posiadają uprawnienia
budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez
ograniczeń lub uprawnienia w
zakresie odpowiadającym zakresowi
tej specjalności
uzyskane przed dniem wejścia w
życie ustawy – Prawo budowlane,
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Art.
47.3

Osoba pełniąca funkcje w organach
okręgowych nie może jednocześnie
pełnić
funkcji w organach krajowych tego
samego rodzaju

Art.
54.2

art. 54. ust. 2. Krajowy Zjazd Izby
uchwala zasady gospodarki finansowej
izby oraz uchwala jej budżet.1 ) uch

Art. 70

Okręgowy zjazd izby:
1) uchwala plan finansowy dla
okręgowej izby architektów;

Zapis szkodliwy. Proponowane ograniczenie
marnuje potencjał i wiedzę osób pełniących
funkcje w organach okręgowych, poprzez
uniemożliwienie wykorzystanie tego
potencjału w organach krajowych.

Proponowana w ustawie o architektach
nowa
zasada
(odmienna
niż
w
dotychczasowych regulacjach), nie jest
zgodna z ogólną zasadą subsydiarności
(pomocniczości) obowiązującą w Polsce
(zapis w Preambule Konstytucji RP mówi o
zasadzie
pomocniczości
umacniającej
uprawnienia obywateli i ich wspólnot), a
także w Unii Europejskiej. Zasada
pomocniczości - to zasada, według której
każdy szczebel władzy powinien realizować
tylko te zadania, które nie mogą być
skutecznie zrealizowane przez szczebel
niższy lub same jednostki działające w
ramach społeczeństwa.
Zasadę tę streszczają zdania: tyle władzy, na
ile to konieczne, tyle wolności, na ile to
możliwe oraz tyle państwa, na ile to

Ust.2 należy wykreślić.

Okręgowy zjazd izby:
1) ustala zasady gospodarki
finansowej okręgowej izby
inżynierów budownictwa;
2) uchwala budżet okręgowej izby
inżynierów;
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konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to
możliwe.
Regulacja, według której Krajowy Zjazd Izby
Architektów uchwala budżet całej izby a
okręgowe izby tylko plan finansowy, nie
mając jednocześnie wpływu na uchwalenie
swojego budżetu pomimo, iż są do tego
zdolne,
powoduje
bezzasadne
ubezwłasnowolnienie
izb
okręgowych,
sprzeniewierzając się idei subsydiarności.

Art.
88.3.

3. Ponowne przystąpienie do
wykonywania zawodu następuje :
1) na wniosek członka izby;
2) po upływie terminu zawieszenia, o
którym mowa w art. 92 pkt 4;
3) w przypadku orzeczenia kary
pozbawienia prawa wykonywania
zawodu - po złożeniu z
wynikiem pozytywnym egzaminu
architektonicznego.

działające w ramach społeczeństwa. Zasadę
szczają zdania: tyle władzy, na ile to
okręgów - co stanowić będzie zaprzeczenie
idei samorządności.
W zapisach brak punktu, który dotyczy kary
zawieszenia z obowiązkiem ponownego
zdania egzaminu o którym mowa w Art.92
3).
Jest to przeoczenie którego nie popełniono
w ustawie o zawodzie inżyniera.

3. Ponowne przystąpienie do
wykonywania zawodu następuje:
1) na wniosek członka izby;
2) po upływie terminu zawieszenia
o którym mowa w art. 92 pkt 4;
3) po złożeniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym, o którym mowa w art.
. 92 pkt 3
4) w przypadku orzeczenia kary
pozbawienia prawa wykonywania
zawodu - po złożeniu z
wynikiem pozytywnym egzaminu
architektonicznego.
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Art.
89.1.
3)

Skreślenie z listy członków okręgowej
izby architektów następuje w
przypadku:
3) skazania prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo popełnione w
związku z wykonywaniem zawodu
architekta lub umyślne przestępstwo
skarbowe;

Art.
89.2.

2. Skreślenie z listy członków okręgowej
izby architektów może nastąpić także w
przypadku nieuiszczania składek
członkowskich przez okres 1 roku.

Powiązanie wykonywania zawodu architekta
z niekaralnością w dziedzinie przestępstw
skarbowych nie jest w żaden sposób
uzasadnione. Dlaczego akurat inżynierom i
architektom stawia się takie wymagania ?
Z kolei określenie „przestępstwo popełnione
w związku z wykonywaniem zawodu” jest
nieprecyzyjne. Kto będzie decydował o jego
interpretacji ?
Izba architektów dysponuje sądem
dyscyplinarnym i to on powinien
podejmować decyzje o skreśleniu z listy
członków w każdej sytuacji.
Okres 1 roku jest zbyt krótki. Zdarzają się
sytuacje losowe, gdy architekci nie są w
stanie opłacić składek.
Okres 2 lat byłby bardziej odpowiedni.

Usunięcie art. 89.1. 3)

Skreślenie z listy członków
okręgowej izby architektów może
nastąpić także w przypadku
nieuiszczania składek członkowskich
przez okres 2 lat.

