KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, 1 kwietnia 2021 r.
l.dz. 255/KRIA/2021/w
Przewodniczący Okręgowych Rad
Izby Architektów RP
/wszyscy/
Szanowne Koleżanki Przewodniczące i Szanowni Koledzy Przewodniczący
Krajowa Rada Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że w związku z licznymi pytaniami oraz
informacjami o podważaniu przez organy administracji architektoniczno-budowlanej prawa architektów
do kierowania budową, Krajowa Izba Architektów RP opracowała stanowisko w tej sprawie, a następnie
wystąpiła do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o jego potwierdzenie. W treści
stanowiska, Krajowa Izba wskazała na brak podstaw do kwestionowania przez organy uprawnienia
architekta do kierowania budową, jak również przedstawiła obszerne uzasadnienie prawne
potwierdzające stanowisko. Jednocześnie do GUNB przekazano szczegółowe opracowanie Małopolskiej
Okręgowej Rady IARP, w tym zakresie, zawierające analizę uprawnień wydawanych na przestrzeni lat,
w świetle przepisów obowiązujących w dacie ich wydawania.
W odpowiedzi na powyższe wystąpienie, pismem z dnia 29 marca br. Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w całości podzielił argumentację prawną Izby Architektów RP i przesądził, iż architekci
posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń mogą pełnić funkcję kierownika budowy. Dokonana na wniosek Izby
wykładnia GUNB będzie stanowić szczególnie istotny argument w ewentualnych sporach architektów
z organami administracji architektoniczno-budowlanej, pojawiającymi się na gruncie stosowania
przepisów w zakresie ich uprawnień.
W załączniku przekazujemy stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą
o jego udostępnienie członkom Izb Okręgowych oraz okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Treść pisma
GUNB zostanie również opublikowana na stronie internetowej Krajowej Izby Architektów RP.
Jednocześnie dziękujemy za zaangażowanie i dostarczenie materiałów do przesłanego z pismem
l.dz. 186/KRIA/2021/w stanowiska – Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Śląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP dziękujemy za
współpracę przy analizie prawnej zagadnienia przy sporządzaniu stanowiska IARP.
Z wyrazami szacunku,
Wojciech Gwizdak, Architekt IARP

Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP

Załącznik
- pismo GINB z dnia 29 marca 2021 r.
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