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l.dz. 003/KRIA/2022/w   

Pani  

Dorota Cabańska  

p.o. Głównego Inspektora   

Nadzoru Budowlanego  

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego  

 Szanowna Pani Minister,  
 

W nawiązaniu do upublicznionej informacji o pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu 
doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które odbyło się 20 grudnia 2021 r. w siedzibie 
GUNB, w trakcie, którego powołano projekt ekspercki GUNB, mający przed sobą misje – zapewnienia 
fachowego i specjalistycznego doradztwa w m.in. następujących obszarach: 

 
• orzecznictwa administracyjnego administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, 
• działalności kontrolnej administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
• cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, 
• usprawnień w obszarze budownictwa, 
• współpracy pomiędzy organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-

budowlanej a sektorem prywatnym, 
 

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z pytaniem o przyczynę pominięcia w pracach 
zespołu czynnych zawodowo w procesie inwestycyjnym architektów, reprezentowanych przez Izbę 
Architektów RP?  
 

Z obszarów jakimi ma się zajmować zespół wynika jednoznacznie, że architekci projektanci - jako 
osoby rekomendowane i reprezentujące samorząd zawodowy - powinni uczestniczyć w pracach zespołu, 
który ma się zajmować sprawami dotyczącymi ich pracy projektowej będącej istotną częścią procesu 
inwestycyjnego, a w tym rozstrzygnięć i orzecznictwa organów administracji architektoniczno -
budowlanej i nadzoru budowlanego. Samorząd zawodowy architektów ustawowo zobowiązany jest do 
współpracy z ww. organami, na bieżąco prowadzi taką działalność monitorując należyte i rzetelne 
wykonywanie zawodu przez architektów. Cyfryzacja procesu inwestycyjnego ma natomiast bezpośredni 
wpływ na sposób wykonywania zawodu przez architektów projektantów. Tym samym głos lub 
doradztwo ze strony środowiska zawodowego, którego członkowie są bezpośrednimi uczestnikami 
procesu budowlanego i inwestycyjnego, nie powinien być pomijany w nowo tworzonych grupach 
eksperckich, których praca może mieć wpływ na działalność zawodową architektów.  
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Prosimy również o informację, co do przyszłości zespołu, który stanowić miał kontynuację prac 

Zespołu cyfryzacyjnego powołanego wiosną 2020 r., a który miał zostać zastąpiony przez nowy zespół 
(pismo GUNB DUC.071.2.2021 z dnia 11 października 2021 r.), którego zakres pracy częściowo pokrywa 
się z zakresem pracy Zespołu doradczego.   

Na zaproszenie GUNB z pisma jw., Krajowa Rada IARP odpowiedziała w dniu 14 października 
2021 r. (l.dz. 633/KRIA/2021/w) rekomendując do pracy w grupie roboczej ds. usprawnienia procesu 
inwestycyjno-budowlanego następujące osoby reprezentujące IARP tj.: dr inż. arch. Wojciecha Gwizdaka 
Sekretarza KRIA, mgr inż. arch. Grzegorza Jachyma członka Prezydium KRIA, koordynatora i 
przewodniczącego Komisji ds. procesu inwestycyjnego KRIA, mgr inż. arch. Dominika Banaszaka 
Skarbnika KRIA.  

 
Licząc na kontynuację dotychczasowej współpracy GUNB z Izbą Architektów RP,  

 
z wyrazami szacunku, 
 

 
        Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP                                   

 
       
     Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP                     

 
 


