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L.dz. 263/KRIA/2021/w  

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Architekci, 

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału  

w sprawozdawczych okręgowych zjazdach Izby Architektów RP. Niestety obostrzenia stanu epidemii i jej 

dynamicznego rozwoju, już po raz drugi nie pozwoliły na organizację zjazdów w formie stacjonarnej, 

umożliwiających spotkanie i bezpośrednią wymianę poglądów oraz prowadzenie dyskusji na istotne dla 

środowiska architektów tematy. W tych trudnych czasach epidemii wirusa SARS-CoV-2 samorząd 

zawodowy musi być blisko swoich członków, wspierać i pomagać, a swoją aktywność dostosować nie 

tylko do obostrzeń i ograniczeń epidemicznych, ale przede wszystkim potrzeb architektów. Koleżanki  

i Koledzy, którzy wzięli udział w zjazdach okręgowych, przyczynili się do zapewnienia sprawnej 

działalności izb okręgowych na kolejny, ostatni tej kadencji, rok. Pozytywne decyzje zjazdów o przyjęciu 

sprawozdań z działalności organów, sprawozdań finansowych oraz budżetu OIA na 2021 r. umożliwiają 

kontynuację pracy izby, zarówno na poziomie okręgowym, jak i krajowym.  

 

Przedstawiciele KRIA, na zaproszenie przewodniczących Rad OIA, uczestniczyli w spotkaniach 

delegatów na zjazdy okręgowych izb architektów. W trakcie tych spotkań zaprezentowali szczegółową 

relację  z działalności organów krajowych, w tym Krajowej Rady. Jednocześnie, z uwagi na możliwość 

przekazana tej relacji wyłącznie koleżankom i kolegom uczestniczącym w spotkaniach on-line  

z przedstawicielami KRIA, poniżej przedstawiamy informację w tym zakresie.  

 

Rok 2020 Krajowa Izba  rozpoczęła dalszą energiczną realizacją zadań ustawowych, statutowych  

i programowych. Intensywna praca pierwszych dwóch miesięcy 2020 r. związana była w szczególności ze 

spotkaniami z przedstawicielami uczelni wyższych, kształcących na kierunku architektura, udziałem Izby 

Architektów w MTB Budma 2020, Forum Designu i Architektury, jak również planami osobistego 

uczestnictwa przedstawicieli KRIA w marcowych sprawozdawczych zjazdach  okręgowych. Niestety  

w pierwszych dniach marca 2020 r. musieliśmy skonfrontować się z nową, nieznaną samorządowi, 

rzeczywistością ograniczeń pandemii wirusa SARS-Cov-2. Trzy miesięczny lock-down polskiej gospodarki, 

z dnia na dzień, wymusił zupełnie nową organizację pracy samorządu. Miejsce bezpośrednich spotkań 

zastąpiły aplikacje internetowe i ekrany komputerów. 

W celu zapewnienia bieżącej działalności samorządu w dobie pandemii, Izba Krajowa podjęła 

intensywną współpracę z Departamentem Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju 

oraz kontakty z parlamentarzystami Sejmu i Senatu RP. Aktywność Izby, w tym zakresie, umożliwiła 

wprowadzenie do regulacji covidowych zagadnień związanych z organizacją pracy izby architektów   

w stanie epidemii. Pozwoliła także reprezentację interesów architektów w ramach działań osłonowych, 

ujętych w kolejnych rządowych Tarczach.  
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W ramach wewnętrznych prac udało się opracować i wdrożyć system informatyczny, oparty  

o system członkowski, pozwalający na przeprowadzenie w roku 2020 wszystkich zjazdów, tak zarówno 

okręgowych, jak i krajowych.  

 W tym bezprecedensowym, nie mającym przykładów i doświadczeń z przeszłości okresie, 

współpraca, wzajemne zrozumienie i solidarność wokół wspólnych celów, realizowana przez członków 

organów krajowych i okręgowych, obsługi prawnej i księgowej oraz pracowników biur, pozwoliły na 

wprowadzenie nie tylko nowych warunków pracy, ale również zarządzania i kierowania izbą.  

Przy zachowaniu ciągłości działania, z dnia na dzień, zmieniliśmy narzędzia do komunikacji  

i podejmowania decyzji. Izba, z raczkującej elektronicznie organizacji, doceniła walory, wprowadzanej od 

początku V kadencji, elektronizacji procedur archiwizowania, dostępu, tworzenia i przekazywania 

dokumentów i informacji. Uruchomiono nowe funkcjonalności systemu członkowskiego, który oprócz 

informacji wynikających z wpisu na listę członkowską i ubezpieczenia oc, stał się narzędziem do 

komunikacji dedykowanym dla szkoleń on-line, dostępu do PN i zbioru praw. W szczególności jednak, 

system ten stał się platformą umożliwiającą przeprowadzania zjazdów, poprzez zapewnienie dostępu do 

materiałów na zjazdy okręgowe i krajowe, oraz umożliwienie bezpiecznego głosowania. Spotkania  

i posiedzenia organów OIA i KIA organizowano przy wykorzystaniu aplikacji go-to-meeting, zoom, itp.  

Pomimo ograniczeń, intensywne prace prowadziły również komisje powołane przy Krajowej 

Radzie. Pion legislacji zmierzył się z „tsunami” propozycji legislacyjnych dotyczących w szczególności 

osłon z tytułu ograniczeń związanych ze stanem epidemii, ale również cyfryzacją procesu 

inwestycyjnego, która w nowych okolicznościach nabrała realnych potrzeb do wprowadzenia w życie 

niemal z dnia na dzień. Intensywnym konsultacjom podlegała zmiana prawa budowlanego związana  

z  uproszczeniem procedur wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wymagań dla dokumentacji 

projektowej podlegającej zatwierdzeniu. Sukcesywnie analizowane były również nowe propozycje 

rozporządzeń wykonawczych do ustawy prawo zamówień publicznych oraz tzw. dobrych praktyk 

organizacji konkursów na twórcze prace projektowe. Aktywność izby na forum spotkań z europejskimi 

architektami, umożliwiła spojrzenie na wykonywanie zawodu architekta w Polsce poprzez wyzwania, 

jakie stawiane są architektom w Europie. 

Oszczędna gospodarka finansowa Krajowej Izby umożliwiła wyodrębnienie dodatkowego 

funduszu pomocowego, wspierającego fundusze okręgowych izb, w udzielaniu pomocy finansowej 

architektom, poszkodowanym w związku z epidemią covid.  

Wirtualna rzeczywistość połączyła architektów na platformie Warsztat Architekta, gdzie dla 

wszystkich członków Izby udostępniono 12 ogólnopolskich szkoleń on-line z 33 godzinami prezentacji.  

6 numerów czasopisma Zawód:Architekt, przybliżyło problemy innowacyjności, projektowania  

w otoczeniu BIM, spojrzenia na zabytki, prawa i edukacji w architekturze oraz samorządu zawodowego.  

Z sukcesem przeprowadzono kolejną edycję programu i konkursu kształtowanie przestrzeni. Bieżące 

kontakty Izby z architektami były prowadzone poprzez portale społecznościowe, newslettery KRIA i Z:A, 

Archilegis, dedykowane grupy „Znajdź architekta” czy „Praca dla architekta”.  

W konfrontacji z rzeczywistością pandemiczną analiza regulaminów izby wykazała brak ich 

dostosowania do tak skrajnych, pod względem organizacji pracy samorządu, warunków. Naturalnym 

stało się więc dążenie do przygotowania i przedstawienia Zjazdowi Krajowemu nowelizacji tych 

przepisów. Przeświadczenie wielu członków izby, iż obostrzenia covidowe skończą się po kilku 

miesiącach, zadecydowało o odstąpieniu od wdrożenia nowych regulacji w grudniu 2020 r. Niestety, 

trzecia fala pandemii, po raz kolejny wymusiła organizację zjazdów okręgowych na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów covidowych, zastępujących wciąż ułomne i nie zmienione 

regulacje izbowe.   
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Pandemia niewątpliwie ogranicza nasze życie prywatne, aktywność zawodową oraz 

samorządową. Ograniczenia uczą pokory, weryfikują wartości i przyzwyczajenia, wymuszają 

poszukiwanie nowych dróg, rozwiązywanie starych oraz dotychczas nie znanych problemów. Wymaga to 

jednak odpowiedzialności, umiejętności współpracy, jak również zaufania i solidarności.  

W samorządzie, w okresie epidemii, zdajemy egzamin z przygotowania Izby do skutecznej pracy 

na rzecz środowiska architektów i architektury oraz zdefiniowania warunków wykonywania zawodu 

architekta, który sprosta wyzwaniom świata post-covidowego.  

 

W tych szczególnych okolicznościach Krajowa Rada Izby Architektów RP dziękuje  

za dotychczasowy wysiłek i wkład pracy na rzecz naszego samorządu oraz środowiska architektów. 

Wszystkim delegatom i uczestnikom zjazdów okręgowych dziękuję również za dobre i odpowiedzialne 

decyzje, umożliwiające kontynuację pracy organów izby oraz za wsparcie aktywności samorządu  

w promocji zawodu architekta i architektury w Polsce.  

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem, życząc przede wszystkim zdrowia,  

 

 

   Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP,                                   Wojciech Gwizdak, Architekt IARP 

 

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP                   Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP 


