
 

 

l.dz. 060/KRIA/2022/w                            Warszawa, 28 stycznia 2022 r. 

  

 

Pan Piotr Nowak 

Minister Rozwoju i Technologii  

 

Szanowny Panie Ministrze,  

W nawiązaniu do pisma z dnia 3 stycznia br., skierowanego do Pani 

Minister Doroty Cabańskiej, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

w imieniu Izby Architektów RP wyrażamy głębokie zaniepokojenie 

uniemożliwieniem przedstawicielom środowiska architektów projektantów udziału 

w pracach Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

Pomimo deklarowanej gotowości udziału w pracach tego zespołu, 

z przyczyn nieznanych Izbie, jak dotąd do udziału w jego pracach nie zostali 

zaproszeni przedstawiciele samorządu zawodowego architektów. Budzi zatem 

zdziwienie publikowanie na stronach GUNB informacji, jakoby członkami tego 

zespołu były samorządy zawodowe
1
, gdy w rzeczywistości żaden przedstawiciel 

samorządu zawodowego architektów nie został zaproszony do jego prac pomimo 

poszerzania grona jego członków o dodatkowe osoby.   

 Biorąc pod uwagę, że powołany do życia projekt ekspercki GUNB działa 

w obszarach ściśle związanych z praktyczną aktywnością zawodową architektów, 

Izba Architektów RP podtrzymuje deklarację udziału w jego pracach. Izba 

podkreśla również, że pominięcie w jego pracach przedstawicieli samorządu 

zawodowego architektów, jako jednego z dwóch samorządów zawodowych 

zrzeszających osoby ściśle związane z procesem inwestycyjno-budowlanym, nie 

ma jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego, ale może również prowadzić do 

pominięcia istotnych dla jego prac aspektów i zagadnień. Tym samym wyrażamy 

przekonanie, że pominięcie przedstawicieli Izby Architektów RP jest efektem 

niedopatrzenia, nie zaś celowego działania. 

Mając na uwadze dotychczasową aktywną współpracę Izby Architektów 

RP przy nowelizacji aktów prawnych związanych z procesem inwestycyjnym, 

powołując się na zapewnienia p. Adama Baryłki Dyrektora Departamentu 

Architektury, Budownictwa i Geodezji o kontynuacji tej praktyki i potrzebie 

wsparcia prac resortu doświadczeniem, rekomendowanych przez IARP 

architektów, w praktycznym stosowaniu przepisów prawa inwestycyjnego, 

zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o umożliwienie przedstawicielom Izby 

Architektów RP udziału w pracach Zespołu doradczego Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego.  

   

          Z wyrazami szacunku 

 

Małgorzata Pilinkiewicz, architekt IARP    Wojciech Gwizdak, architekt IARP        

                                                   

                      Prezes                                                      Sekretarz  

Krajowej Rady Izby Architektów RP        Krajowej Rady Izby Architektów RP 

 

                                                 
1 https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/ii-posiedzenie-zespolu-doradczego-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego 


