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Pani 

Jadwiga Emilewicz 

Minister Rozwoju 

 

 

Szanowna Pani Minister, 

      

W związku z wprowadzeniem w dniu 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego, Izba Architektów RP zwraca się z prośbą o uwzględnienie w pracach 

nad pakietem pomocowym dla małych i średnich przedsiębiorców, osób wykonujących zawód 

architekta, w szczególności tych, którzy wykonują go w ramach działalności gospodarczej. 

Izba Architektów RP wskazuje, że znaczna część członków samorządu zawodowego architektów 

wykonuje swoją pracę zawodową w formie działalności gospodarczej. Jednocześnie wykonując zawód 

zaufania publicznego architekci są zobowiązani do zachowania najwyższych standardów swoich usług, 

tak aby zapewnić bezpieczeństwo projektowanych obiektów budowlanych. Nie ulega wątpliwości, że 

obowiązek ten jest niezależny od stanu zagrożenia epidemicznego. Tym niemniej wprowadzone 

ograniczenia mają bezpośredni wpływ na ich pracę, a w konsekwencji na uzyskane z jej tytułu dochody 

własne oraz zapewniające wynagrodzenie dla osób współpracujących.     

Jako przedsiębiorcy, architekci są również zobowiązani do realizacji zobowiązań publiczno-

prawnych oraz zobowiązań w stosunku do pracowników i osób lub podmiotów współpracujących  

w ramach zlecenia projektowego. Ten zakres obowiązków, w dobie zagrożenia epidemicznego, może  

i powinien być wsparty przez Państwo.  

Izba Architektów RP wskazuje również, że istotną częścią praktyki wykonywania zawodu 

architekta jest prowadzenie w imieniu inwestora postępowań przed organami administracji 

urbanistyczno-budowlanej.  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, znacznie ograniczana jest  

(a w niektórych przypadkach całkowicie zawieszana) praca urzędów oraz innych organów władztwa 

administracyjnego. To zaś uniemożliwia wykonywanie zobowiązań przejętych wobec klientów 

architektów, a w tym wywiązania się z terminów umownych.  

W ramach czynności zawodowych architekci zobowiązani są również do sprawowania nadzoru 

autorskiego nad inwestycjami, co w obecnej sytuacji ograniczenia spotkań i kontaktów bezpośrednich, 

wiąże się również z nie wypełnieniem zarówno zobowiązań zawodowych i umownych.  

Ograniczenie aktywności zawodowej architektów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 

będzie miało również bezpośredni wpływ na wykonywanie pracy zawodowej oraz utrzymania miejsc 

pracy po ustaniu tego okresu, z uwagi na brak obecnie możliwości pozyskiwania zleceń na przyszłość 

oraz ograniczeń odnoszących się do procesu inwestycyjnego. 
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Kompleksowe rozwiązanie tej kwestii jest szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa 

całego  procesu inwestycyjnego.  

Niezależnie od powyższego, mając również na uwadze bieżące obowiązki Izby Architektów RP, 

działającej jako samorząd zawodowy i związaną z tym rolę strony postępowań administracyjnych 

prowadzonych przed organami Izby jednostek okręgowych oraz krajowej, Izba postuluje, aby w okresie 

od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, aż do dnia ogłoszenia jego zakończenia, 

zawieszeniu z mocy prawa uległy biegi ustawowych terminów administracyjnych związanych  

z postępowaniami toczącymi się przed tymi organami.  

Wprowadzenie do pakietu pomocowego postulowanego rozwiązania zagwarantuje stronom  

i uczestnikom postępowań, skuteczną realizację ich praw i obowiązków. 

 

 

Z wyrazami szacunku,   
 

   Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP                                      
 
 
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP                              

 

 

 


