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Pan 

Prof. Tomasz Grodzki   

Marszałek Senatu  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

dotyczy: Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego: 299; nr druku senackiego 96) zw. 

projektem ustawy. 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

W związku z przekazaniem przyjętego przez Sejm RP w dniu 28 marca 2020 r. projektu ustawy  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 299) pod obrady Senatu RP, Krajowa Rada Izby Architektów RP 

przedstawia poniżej uwagi do przedmiotowego projektu wraz z propozycją zmian.    

Zgodnie z art. 14h projektu ustawy wprowadza się specjalny tryb głosowania kolegialnych 

organów samorządów adwokackiego, radców prawnych, notarialnego, kuratorskiego oraz 

komorniczego, na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Projekt przewiduje więc 

rozwiązanie pozwalające na bezpieczne kontynuowanie bieżącej pracy samorządów prawniczych w 

sytuacji stanu epidemii. Wprowadzenie takiego przepisu zasadne jest również na gruncie samorządu 

zawodowego architektów, który jest jak dotąd zobowiązany do realizacji zadań ustawowych bez względu 

na ogłoszony stan epidemii oraz wynikających z niego ograniczeń. Tym samym Krajowa Rada proponuje 

rozważenie wprowadzenia przez Senat RP poprawki w poniższym kształcie: 

„Art. 14h. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządów: adwokackiego, radców prawnych, 

notarialnego, kuratorskiego, oraz komorniczego, architektów oraz inżynierów budownictwa, a także ich 

organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym”.    
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Uzasadnienie 

Izba architektów stanęła przed trudnym zadaniem kontynuowania bieżącej pracy samorządu 

zawodowego w trybie zdalnym. Dotyczy to zarówno organizacji i trybu podejmowania uchwał przez 

Krajowy Zjazd Izby, jak i sprawnego funkcjonowania pozostałych jej organów.  

Zarówno przepisy ustawy samorządowej, jak i Statut Izby Architektów RP, nie zabraniają, ale też 

nie regulują wprost trybu przeprowadzenia Krajowego Zjazdu Izby w formie pisemnej, tj. bez 

konieczności odbycia posiedzenia. Posiedzenie Zjazdu Krajowego, który tworzy 86 delegatów, 

zaplanowane zostało na czerwiec 2020 r. Kompetencję w zakresie zmiany statutu lub regulaminu, w 

których można by uwzględnić taką możliwość posiada Krajowy Zjazd Izby. Zwołanie natomiast 

Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego w celu zmiany regulacji wewnętrznych, w dostosowaniu do 

możliwości przeprowadzenia zjazdu w formie pisemnej, wymagałoby zgromadzenia ok. 100 osób z całej 

Polski.  

Wskazuję również, że aktualnie wszystkie organy Izby Architektów RP (zarówno szczebla 

krajowego, i okręgowego) odbywają posiedzenia w trybie zdalnym, w formie video- konferencji.  

Organy te w swojej bieżącej działalności zobowiązane są do podejmowania uchwał m.in.  

w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach 

członka, jak również bieżących wynikających z realizacji zadań ustawowych. Zgodnie z art. 11 ust 2 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

rozstrzygnięcia organów w sprawach indywidualnych podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego 

organu. W praktyce oznacza to konieczność podpisywania tych dokumentów bezpośrednio na 

posiedzeniu organu. Obecne ograniczenia z tytułu zagrożenia COVID-19 uniemożliwiają lub utrudniają 

realizacje tych zadań, w trybie wynikającym z w/w przepisu, a tym samym Izba Architektów RP wnosi  

o skreślenia art. 11 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa. Uchwały w takim wypadku będą podpisywane zgodnie z ogólnymi obowiązującymi w 

Izbie przepisami wewnętrznymi tj. przez Prezesa/Przewodniczącego i Sekretarza Rady.  

W imieniu samorządu zawodowego architektów, uprzejmie proszę o uwzględnienie 

uregulowania zasad podejmowania decyzji przez organy samorządu zawodowego architektów na 

zasadach analogicznych, jakie zostały przewidziane dla samorządów prawniczych, a w konsekwencji 

skreślenie art. 11 ust 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, 

nakładającego obowiązek podpisywania decyzji w sprawach indywidualnych przez wszystkich członków 

organu.  

 
 
Z wyrazami szacunku, 

   
 

        Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP                                    

 

      Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP                      


