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List otwarty do Koleżanek i K olegów Inżynierów Budownictwa
Zespołu Rady ds. Prawno-Regulaminowych oraz Ochrony Zawodu
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W ost at nim czasie Minist erst wo Infr ast rukt ur y opubliko wa ło pro jekt y
dwóch ust aw związanych z archit ekt ami i inż yniera mi budownict wa .
Nie

zgadzamy

się

na

proponowane

daleko

idące

zmian y

w

ust awodawst wie inwest yc yjnym.
Projekt y t ych ust aw zmieniają wypr acowany przez lat a, może nie
idealny,

ale

już

nieźle

funkcjo nujący

o becny

syst em,

układ,

kt ór y

ukszt ałt ował wspó lne za leżności pr zy r ealizacji inwest ycji.
Zgodnie

z

przywo ływanymi

przez

archit ekt ów

i

Minist erst wo

dyrekt ywa mi unijnymi, proponowane pr ojekt y ust aw są z nimi spr zeczne.
W mot ywie 28 dyrekt ywy 2005/36/ WE Par lament u Europejskiego nada l
obowiązując ym (uwzględniając zmiany 2013/55/ WE), czyt amy:
„(...)

działalność

w

dzie dzinie

archi tektury

pro wadzona

przez

osoby

posiadające wyłącznie tytuł architekta lub dodatko wo także inny t ytuł, przy
czym osoby te nie ma ją wyłączności na prowadzeni e takiej działalności, chyba
że wynika to przepi só w usta wo wych. Dzi ałalność ta, bądź tylko ni ektóre jej
rodzaje, może być wykony wana także przez przedsta wicieli innych za wodó w,
w

szczególności

przez

inżynierów,

którzy

uzyskali

s pecjali styczne

wykształcenie w dzi edzinie budo wnict wa lub sztuki budo wani a. W celu
uproszczenia nini ejszej dyrekt ywy należy odnieść si ę do poj ęcia „archit ekt”,
aby wyznaczyć zakres st oso wania przepisó w dot yczących automat ycznego
uzna wania

kwalif ikacji

odrębności

w

występujących

dz iedzini e
w

archit ektury,

przepi sach

bez

krajo wych

uszczerbku

dla

regulujących

tą

działalność”.
Proponowane zmiany bardzo rozdzielają obydwa zawody, kt óre to
muszą wspó lnie pracować, działać i cały czas się zazębiać, bez możliwo ści
st worzenia po między nimi wyraźnych granic. Obecn y pro jekt ust awy o
archit ekt ach zakłada całkowit e podporządkowanie inżynierów budownict wa
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archit ekt o m, zarówno w zakresie pro jekt owania, jak i wyko nawst wa, wyr aźnie
ograniczając ich możliwości rozwo ju i współ pracy.
Ost at nio ukazujące się pis ma, list y, wywiady archit ekt ów, są

w

znacznej większości nie mer yt or yczne, używa ne są slogany, a nie argument y.
Porównanie archit ekt ów do lekarzy, a sprowadzenie inż ynierów do
producent ów

sprzęt u

medycznego

jest

obraźliwe.

J eśli

porównywać

archit ekt ów i inżynierów budownict wa t o można z lekarza mi, ale różnyc h
spec jalno ści.
Zgodnie z art . 8 projekt owanej ust awy o archit ekt ach, „t yt uł zawodow y
archit ekt a upr aw nia do wyko nywania funkcji zawodowych , po legających na
fachowej ocenie i samodzie lnym rozwiązaniu zagadnień ur banist ycznych,
archit ekt onicznych

i

budowlanych

o raz

t echnicznych

i

t echniczno -

organizacyjnych”.
Chyba aut orzy pro jekt ów ust aw nie wiedzą i nie chcą wiedzieć na czym
polega

praca

projekt ujemy

inżynier a
w

budownict wa.

budownict wie,

My

samodzielnie

podob nie

jak

archit ekc i

rozwiązując

proble m y

t echniczne, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi i kierujem y
realizacją obiekt ów budowlanych.
W art . 46 w rozdz. III ww. dyrekt ywy wyr aźnie st wierdzono, że
archit ekt musi:
„(...) h) posiadać rozumieni e probl emów konst rukcyjnych, budo wlanych i
inżyni eryjnych z wiązanych z projekt owani em budynków;
i) odpowi ednią wi edzę w zakresi e probl emów f izycznych i technologi i oraz
f unkcji budynkó w, umożli wi ającej zapewnieni e im wy godnych wnęt rz oraz
zabezpieczenia przed niekorzystnym działaniem czynników at mosf erycznych;
(...)”
A sami archit ekci w piś mie Kr ajowej Rady I zby Archit ekt ów RP z dnia 15
list opada 2018 r st wierdzają, że: „nie mają odpowiedniego wykszt ałcenia i
kwalifikacji” w zakresie konst rukcji i inst alacji. Budzi t o więc poważną
wąt pliwość o ich umiejęt nościach w zakresie ko mpleksowego pro jekt owania
obiekt ów budowlanych, a t ym bardziej kierowania robot ami i nadużywania
t yt ułu „archit ekt a” jako osoby kierującej całym pro cese m inwest ycyjnym.
Jak wynika z powyższych zapisów i z prakt yki przyjęt ej w Europie
pojęcie „archit ekt a” oznacza co innego niż ost at nio chce się wprowadzić w
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Polsce. Archit ekt jest osobą realizu jącą obiekt y i musi mieć różnorodne
wykszt ałcenie niezbędne do ich realizacji oraz zapewniać odpowiedz ialno ść i
bezpieczeńst wo.
To my inżynierowie budownict wa zgodni e z ww. wymaganiami ma m y
bardziej wszechst ronne (konst rukcje, inst alacje, usyt uowanie, wymogi prawa,
fizyka budowli it p.) kwalifikacje w porównaniu z archit ekt ami, zapewnia jąc
bezpieczeńst wo

konst rukcji

i

prawidłowe

funkcjo nowanie

o biekt ów.

Domagamy się zat em ut rzymania dot ychczasowych zasad po legając ych na
zrównaniu obydwu zawodów.
Pojęcia zawodów st rukt uralnych (wg ww. dyr ekt yw y PE) i zaufania
publicz nego, zgodnie z art . 17 Konst yt ucji Rzeczpospo lit ej Po lskiej nie są
tożsame i oznaczają co innego .
Domagamy się również wyraźnych zapisów w ust awie, że inż ynier
budownict wa jest zawodem zaufania publicznego.
W ost at nich dniach I ARP w piśmie z 20.11.2018 z łagodziła swo je
st anowisko w porównaniu do pis m z dnia 13 i 15.11.2018, w zakresie ro li
inż ynierów budownict wa jako kierowników budów. Mamy nadzieję, że do
t akiego wniosku do jdzie również Minist er st wo.
Apelujemy do wszyst kich czło nków PIIB, do jej władz or az do
wszyst kich sympat yków, do przedst awicieli medió w, polit yków wsz elkic h
szczebli o podjęcie dzia łań uniemożliwiając ych wprowadzenie w życie
projekt ów t ych ust aw.
Akt ualne infor macje o wydarzeniach zwią zanych z poruszanym t emat em
mo żna

uzyskać

na

st ronach

int er net owych

Po lskie j

Izby

I nżynierów

Budownict wa i ŁOIIB.

Członkowie Zespołu Rady
ds. Prawno-Regulaminowych oraz Ochrony Zawodu ŁOIIB
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