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Warszawa, 10 marca 2020 r. 

l.dz. 122/KRIA/2020/w 

Pan   

Robert Krzysztof Nowicki 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Rozwoju 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W ślad za pismem z dnia 5 marca 2020 r. l.dz. 111/KRIA/2020/w, biorąc pod uwagę dynamiczną 

sytuację związaną ze zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Izba Architektów RP informuje,  

iż monitorując na bieżąco stan przygotowań do sprawozdawczych zjazdów okręgowych organizowanych 

w miastach wojewódzkich, otrzymuje informacje o możliwości znaczącej absencji na tych zjazdach, 

związanej z obawami związanymi z sytuacją epidemiologiczną, co może skutkować obiektywnym 

brakiem skuteczności w realizacji zadań ustawowych okręgowych izb w powyższym zakresie. Nadto, w 

dniu dzisiejszym do Krajowej Izby przekazano informację o odmowie wynajęcia sali konferencyjnej, w 

której miał się odbyć zjazd okręgowej Izby Architektów,  zwołany na dzień 21 marca 2020r. (informacja 

w załączeniu).  

Tym samym, obok wskazanych w poprzednim piśmie ryzyk, związanych z rozprzestrzenieniem 

się choroby zakaźnej, aktualnych ograniczeń wydanych w poszczególnych województwach lub miastach 

(Wielkopolska,  Warmińsko-Mazurska, Rybnik – Śląskie) istnieje również ryzyko braku możliwości 

przeprowadzenia zjazdów okręgowych z uwagi na odstąpienie od umów najmu podmiotów 

wynajmujących sale konferencyjne. W konsekwencji istnieje bardzo duże ryzyko, iż również z tych 

przyczyn, część zjazdów okręgowych nie będzie mogła się odbyć w terminie, ze względów 

organizacyjnych.  

Nadmieniamy również, iż pierwszy ze zjazdów okręgowych został zwołany na dzień  

13 marca 2020 r. we Wrocławiu, a kolejne w dniach 18, 19, 21, 26, 27, 28 marca 2020 r. 

Zwracamy się zatem z prośbą o wzięcie również powyższej okoliczności pod uwagę przy 

sporządzaniu Państwa stanowiska w przedmiocie pisma z dnia 5 marca 2020 r. 

 

Z wyrazami szacunku,   
 

   Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP                                      
 
 
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP                              

 
Załącznik:  

- Informacja Sekretarza Rady Warmińsko-Mazurskiej OIA RP z dn. 10.03.2020 r. 

Do wiadomości : 

- jednostki organizacyjne Izby Architektów RP /wszystkie/ 


