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MINISTERSTWO
ROZWOJU
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Data: 20 kwietnia 2020 r.
Znak sprawy: DAB-VI.0111.2.2020.1.MM

Pani 
Małgorzata Pilinkiewicz
Prezes 
Krajowej Rady Izby Architektów RP

Dotyczy: pisma z dnia 1 kwietnia 2020 r., l.dz. 168/KRIA/2020/w.

Szanowna Pani Prezes, 

w odpowiedzi na pismo (l.dz.168/KRIA/2020/w), dotyczące sygnalizowanych przez członków Izby 

Architektów RP problemów związanych z możliwością bezpiecznego wykonywania obowiązków projektanta 

podczas pełnienia nadzoru autorskiego, w kontekście zagrożeń rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, 

przedkładam następujące informacje.  

Na wstępie uprzejmie informuję, że w ramach pakietu rozwiązań Tarczy Antykryzysowej1, przygotowanych 

przez rząd, przewidziano szeroki wachlarz wsparcia dla samozatrudnionych, pracodawców, pracowników, 

aby mogli zachować miejsca pracy oraz płynność finansową. 

W myśl przepisów art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), zwanej dalej „Pb”, sprawowanie nadzoru autorskiego 

uzależnione jest od żądania samego inwestora oraz może wynikać również z decyzji właściwego 

organu administracji architektoniczno-budowlanej, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem 

skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. Ponadto, 

w myśl art. 95 pkt 5 Pb, jeżeli osoba podczas wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie uchyli się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykona niedbale obowiązki wynikające 

z pełnienia tego nadzoru, podlega odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Z uwagi na obowiązkowe sprawowanie przez projektantów niniejszego nadzoru, jak i zakres pozostałych 

obowiązków wynikających z wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należy 

podkreślić, że w aktualnym stanie epidemii bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu budowlanego, 

jak również pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, jest 

najważniejsze. W związku z tym nie ulega wątpliwości, że wszystkie te osoby w trakcie wykonywanej 

działalności zawodowej powinny podejmować działania minimalizujące ryzyko zarażenia. 

W kontekście powyższego, należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn zm.) - zwana 

1 https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa 

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
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dalej: „specustawą COVID-19”, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi 

wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego 

wykonywania (praca zdalna). Takie brzmienie przepisu wskazuje, że pracodawca może powierzyć 

wykonywanie pracy zdalnej także w innym miejscu niż dom pracownika.

Polecenie wykonywania pracy w formie zdalnej może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie. 

W interesie obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) leży jednak, by fakt prowadzenia pracy 

zdalnej został udokumentowany (np. pismo skierowane do pracownika, służbowy e-mail). Polecenie może 

zostać skierowane do pracownika drogą mailową lub w formie papierowej. W przypadku formy papierowej, 

pracownik potwierdza własnoręcznym czytelnym podpisem fakt otrzymania dokumentu. Polecenie pracy 

zdalnej – oprócz określenia organizacji samej pracy zdalnej – powinno zobowiązać pracownika do 

stosowania adekwatnych zabezpieczeń przy jej świadczeniu, w tym w zakresie ochrony danych osobowych 

i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, korzystania ze sprzętu komputerowego i telefonów 

służbowych, używania mobilnych nośników danych oraz obsługiwania poczty elektronicznej.

Natomiast w przypadku współpracy na innej podstawie niż umowa o pracę (np. umowa zlecenie, umowa 

B2B), możliwe jest zawarcie formalnego porozumienia o prowadzeniu współpracy w formie zdalnej 

w określonym okresie czasu. 

Nadmieniam również, że przepisy art. 15r specustawy COVID-19 umożliwiły stronom umów - zawartych 

w ramach zamówień publicznych - niezwłoczne informowanie się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tych umów, wraz z załączeniem stosownych oświadczeń 

lub dokumentów. Niniejsze przepisy wskazują, że mogą one dotyczyć w szczególności:

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż 

stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewódzkiego inspektora 

sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie 

do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych.

Omawiane przepisy specustawy COVID-19, przyznają każdej ze stron umowy prawo zażądania 

dodatkowych oświadczeń lub dokumentów. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczeń i dokumentów 

(lub ich uzupełnienia) strona umowy zobowiązana jest przekazać drugiej stronie stanowisko wraz 

z uzasadnieniem co do wpływu okoliczności związanych z COVID-19 na realizację umowy, w tym wpływ 

ewentualnej zmiany umowy na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań lub ich 

wysokość. Specustawa nie precyzuje czy prawo żądania dodatkowych oświadczeń lub dokumentów jest 

jednokrotne, czy możliwe jest jego ponowne wykorzystanie.

W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego, iż okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 

wpłynęły lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, może on w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać 

zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843, z późn. zm.). Zmiana może polegać w szczególności 

(z zastrzeżeniem bardziej korzystnych postanowień umowy) na:
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1) zmianie terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub 

jej części;

2) zmianie sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;

3) zmianie zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej zmianie wynagrodzenia wykonawcy

- z zastrzeżeniem, że wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy.

Przedmiotowe rozwiązania mają na celu uchronić wykonawców umów, którzy działają na rynku zamówień 

publicznych, przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy 

niewykonane lub nienależycie wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19 

(np. braki kadrowe, zakłócenia w łańcuchu dostaw). 

W związku z powyższym, aby wyeliminować potencjalnie niekorzystne zjawiska związane z zagrożeniem 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 podczas wykonywania zawodu architekta, w tym sprawowania 

nadzoru autorskiego przez projektantów, należy w pierwszej kolejności przede wszystkim zastosować 

wszelkie niezbędne, możliwe i dostępne procedury/rozwiązania umożliwiające wykonywania tychże 

obowiązków poprzez zastosowanie środków porozumienia się na odległość. 

W przypadku kiedy wykonywanie nadzoru autorskiego wiąże się z niezbędną fizyczną obecnością na 

budowie, należy wtedy zastosować rozwiązania przewidziane w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym także 

zasady określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 

poz. 566, z późn. zm. ) oraz  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm. ), a także w zaleceniach 

i wytycznych wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, które mają na celu ochronę zdrowia 

i bezpieczeństwa pracowników w związku z epidemią COVID-192. 

Ocena, czy wykonywanie przez poszczególne osoby swoich obowiązków zawodowych (w tym obowiązków 

w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego), może w określonych przypadkach sprzyjać potęgowaniu się 

zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa, należy do zadań organów inspekcji sanitarnej.

W kontekście niniejszych zagadnień, oprócz ww. rozwiązań prawnych oraz zaleceń, zachęcam do śledzenia 

na bieżąco strony www.gov.pl/koronawirus, gdzie publikowane są wszystkie informacje, komunikaty i porady, 

związane z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Z poważaniem 
Robert Nowicki

[podpisano elektronicznie]

2 Treść zaleceń dostępna tutaj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-
rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa 
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