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Tabela uwag do projektu ustawy o architektach
(do projektu ustawy z dnia 1 kwietnia 2019 roku)
Podmiot
zgłaszający

ŁOIIB

Treść uwagi

Uzasadnienie

Do całości tekstu: rozdzielenie
obydwu zawodów na 2
odrębne ustawy nie powinno
mieć miejsca.

Rozdzielenie stworzyło pole do naruszenia
sprawdzonej dotychczas równowagi pomiędzy
architektami i inżynierami budownictwa. Stawianie
architektów w uprzywilejowanej pozycji i
nakładanie się jednych uprawnień na drugie jest
niedopuszczalne.

Utrzymać dotychczasową
równowagę pomiędzy oboma
zawodami w jednej ustawie, jak do
tej pory, w tym obecne zapisy o
specjalności architektonicznej
uprawnień budowlanych.

Art 3 obowiązującego prawa budowlanego
definiuje co należy rozumieć przez
poszczególne nazwy i czynności w prawie
budowlanym. Nie ma tam definicji architektury
obiektu.

Usunąć artykuł, pozostawić w PB i
pozostałych przepisach specjalność
architektoniczną

Art. 4 pkt. 1 Aktualny zapis
jest nieprecyzyjny

Powoduje on nakładanie się i kolizję zakresu
uprawnień budowlanych architektów i inżynierów
budownictwa

Po słowach „Prawo budowlane”
należy dołożyć „ w zakresie branży
architektonicznej”

Art. 9 w przedłożonej
propozycji nie jest
doprecyzowane jakie
uprawnienia uzyskuje
mgr inż. architekt,

z opisu wymogów (jeden rok praktyki
projektowej + jeden rok praktyki na budowie)
należy wnioskować, że są to jedynie
uprawnienia projektowe, podczas gdy
proponowane zmiany w Prawie budowlanym
(ustawa wprowadzająca zmiany do art.12
Pr.bud.) sugeruje, że architekt może też pełnić

Pozostawienie dotychczasowego
podziału uprawnień.

Art. 2 - w projekcie ustawy
pojawia się pojęcie
architektura obiektu, które
to pojęcie jest wg autorów
ustawy zdefiniowane w
prawie budowlanym

ŁOIIB

Proponowane rozwiązanie
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funkcję wykonawcze
- kierownika budowy, inspektora nadzoru;
inżynier aby uzyskać uprawnienia
wykonawcze musi odbyć praktykę na budowie
półtoraroczną, a nawet trzyletnią
(ustawa o inżynierach art.22)

Art. 7 i 9

Art. 40 do 43 - odbiera moim
zdaniem prawa nabyte,

Art. 40 zabudowa
zagrodowa lub na terenie
zabudowy zagrodowej

w przedłożonej propozycji jest mowa, że
uprawnienia dotyczą jedynie
mgr inż. architekta i są nadawane tylko jako
bez ograniczeń, po co zatem system
boloński i tytuł inżyniera architekta, niech
zatem studia architektoniczne będą od
razu pięcioletnie, jedno ciągowe
nakładając oprócz ograniczenia
ilościowego (kubatura do 1000 m3) również
ograniczenie jakościowe (w zabudowie
zagrodowej lub na terenie zabudowy
zagrodowej)
Pojawiło się nowe pojęcie które nie występuje
w prawie budowlanym, nie występuje również
w ustawie o zagospodarowaniu
przestrzennym. Czy należy rozumieć pod tym
pojęciem, czy będzie to obszar który urbanista
tworzący plan miejscowy tak go nazwie, czy
są to może tereny wiejski, a co z obszarami
na których nie ma planów miejscowych. Ale to

Pozostawienie dotychczasowego
podziału uprawnień.

Pozostawienie dotychczasowego
podziału uprawnień.

Pozostawienie dotychczasowego
podziału uprawnień.
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nie jest najważniejsze bowiem wg twórców
nowej ustawy mamy do czynienia z
projektowaniem budynków i projektowaniem
budynków w zabudowie zagrodowej. Niech
ustawodawca określi czym różni się w
projektowaniu budynek w zabudowie
zagrodowej od budynków projektowanych w
innych obszarach. Czy budynek w zabudowie
zagrodowej wymaga posiadania mniejszej
fachowości od projektantów, czy dla tych
budynków obowiązują inne standardy
projektowania, lub inne warunki techniczne, a
może nie obowiązują wymogi art. 5, a
szczególnie art. 5 ust 1 prawa budowlanego.
Jakie są przesłanki merytoryczne do takiego
podziału. Może to nie najszczęśliwsze
porównanie ale wygląda to tak jak by
mechanik mógł naprawiać samochody tylko ze
wsi, albo lekarzowi specjaliście nakazać leczyć
ludzi tylko ze wsi. Inną sprawą jest
ograniczenie kubatury do 1000m3. Można się
zgodzić z tym ograniczeniem w przypadku
budynków mieszkalnych, socjalnych ,świetlic
itp. Niech twórcy nowej ustawy przekonają,
wykażą co jest skomplikowanego pod
względem architektonicznym w budynku
magazynu, kurnika czy budynku
gospodarczym w tym obszarze wiejskim /
zagrodowym/, że ogranicza się kubaturę.
Może trzeba twórcą przypomnieć ,że jest to
budynek najczęściej prostokątny z dachem
jednospadowym lub dwuspadowym parterowy,
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którego podstawowym zadaniem jest
funkcjonalność, bezpieczeństwo konstrukcji i
bezpieczeństwo użytkowania, a walory
architektoniczne dopiero w następnej
kolejności.. Można tu rozważać kubaturę
3000m3 lub 5000m3.
Art. 41 pkt 2 - mówi o
inżynierach posiadających
uprawnienia
konstrukcyjno–budowlane
bez ograniczeń, które
muszą zdać egzamin w
Izbie Architektów, by
uzyskać ograniczone
uprawnienia budowlane

Art. 43 treść tego artykułu
nakazuje inżynierom bud.
wpisanie się do IARP

brak odwołania do ustawy, na mocy
której uprawnienia uzyskali, kogo zatem
dotyczy owa regulacja?
a co z inżynierami, którzy w swoich
uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych
mają zapis o możliwości projektowania w
ograniczonym zakresie architektury
obiektów budowlanych? Czyżby ustawa
odbierała im prawa nabyte? A co z
możliwością dokonywania adaptacji w zakresie
architektury projektów
powtarzalnych?
po co? Niech inżynier
przynależy do PIIB, a architekt do IARP!
Czy architekci posiadający uprawnienia
budowlane też będą mieli obowiązek
przynależności do dwóch izb

Wykreślić ten zapis lub pozostawić
go dla osób ubiegających się o
nowe uprawnienia

Wykreślić ten zapis

