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Architektura to sztuka kształtowania przestrzeni, a architekt to osoba, która posiada predyspozycje, 
wiedzę i umiejętności dla realizacji tego celu.  Zawód architekta wymaga zaangażowania, wytrwałości i 
odpowiedzialności. Dla realizacji planów inwestycyjnych tworzymy wielobranżowe zespoły projektowe z udziałem 
specjalistów w swoich dziedzinach. Architekci i inżynierowie, od zawsze łączyli swoje, jakże odrębne, 
kompetencje dla realizacji dzieła zainicjonowanego w idei architektonicznej. Piękno, użyteczność i trwałość 
architektury, powstawać może wyłącznie w atmosferze szacunku, konstruktywnych dyskusji i zgodnym 
działaniu.  

 
Ogromnym zaskoczeniem dla architektów jest, kreowany obecnie w mediach przez organizacje lub grupy 

inżynierów, emocjonalny i antagonistyczny przekaz, odrzucający projekt zdefiniowania odrębnych zawodów 
architekta i inżyniera budownictwa, w dwóch osobnych aktach prawnych. 
 

Środowisko architektów od lat postulowało potrzebę określenia kwalifikacji oraz zadań realizowanych w 
ramach wykonywania zawodu architekta, jako odrębnego od zawodu inżyniera, dzielącego się na specjalizacje. 
Przesłanki art. 65 ust. 1 w związku z art.31 ust.3 Konstytucji RP i regulacje dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji w państwach Unii Europejskiej mają wspólną bazę, 
która stanowi, że architektura jest materialnym fundamentem kultury, ładu przestrzennego i społecznego, 
przenikając wszystkie dziedziny życia jednostek i społeczności, zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej. 
Stanowi kwestię o znaczeniu publicznym. Zawód architekta wymaga więc szczególnych kwalifikacji, co wiąże się 
z odpowiedzialnością w wymiarze społecznym oraz szczególną relacją z klientem, zawartą w podstawach 
etycznych zawodu. Potwierdza to również fakt, że architekt jest zawodem zaufania publicznego. Stąd właśnie 
wynika delegacja dla ustawowych wymogów co do kwalifikacji zawodowych, reglamentacji dostępu do zawodu 
oraz ewentualnych innych ograniczeń.  

 
Izba Architektów RP z zadowoleniem przyjęła propozycje legislacyjne dotyczące nowej ustawy o 

architektach, wnosząc do jej zapisów uwagi porządkujące zasady dostępu i kwalifikacji oraz sposobu wykonywania 
zawodu architekta. W projekcie nastąpiło właściwe określenie kompetencji architekta, jako zawodu realizowanego 
zgodnie z europejskimi standardami pracy, posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami oraz przygotowaniem do 
podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym. 

 
                Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz innymi publikacjami 
środowisk inżynierów budownictwa, jako nieprawdziwe i niewłaściwe uznajemy próby podsycania obaw obywateli 
widmem ograniczenia rynku pracy dla inżynierów budownictwa. Niewłaściwe jest również dążenie do utrzymania 
dotychczasowego braku jednoznacznego podziału kompentecji i dopuszczenie wykonywania przez inżynierów w 
znaczącej części zawodu architekta, co godzi przede wszystkim w ład przestrzenny stanowiący dobro publiczne.  
Dalsze utrzymywanie obecnego status quo jest utrzymaniem komunistycznej tradycji w budownictwie, polegającej 
na sprowadzeniu wolnego zawodu architekta do jednej z kilkudziesięciu specjalności budowlanych, jak również 
braku odpowiedzialności za kształtowanie przestrzeni, będącej dobrem wspólnym. 
 
               Pierwsza po 1989 roku próba zdefiniowania i uregulowania tego zagadnienia rozbija się o pełną 
niezrozumienia obronę, niczym nie zagrożonych, interesów środowiska inżynierów budownictwa.  
Architekci nie zabierają pracy inżynierom, bowiem: 

 nie projektują konstrukcji lub instalacji, ponieważ nie mają odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji, 

 kierownik budowy powinien mieć obowiązek zatrudnienia kierowników robót w innych specjalnościach, w 
stosunku do kwalifikacji jakie posiada, co ma na celu znaczące zwiększenie profesjonalizmu tej funkcji na 
budowie; 
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 inżynierowie budownictwa projektują proste obiekty kubaturowe w znaczącym dla przestrzeni zakresie, 
co potwierdzają uwagi Izby Architektów RP o konieczności nadzoru and tymi czynnościami 

 
               W interesie społecznym, obecnych jak i przyszłych pokoleń Polaków, leży jasne i precyzyjne określenie 
roli architekta, inżyniera i innych grup zawodowych biorących udział w procesie planowania, projektowania i 
budowania otaczającej nas przestrzeni. Przekłada się to na profesjonalne przygotowanie, zdefiniowaną 
odpowiedzialność i bezpieczeństwo społeczeństwa, którego potrzeby, oczekiwania i marzenia są przez te grupy 
realizowane. 
 

Mamy nadzieję, że niemerytoryczny ton narracji, narzuconej przez niektórych przedstawicieli inżynierów, 
nie wstrzyma koniecznych zmian i nie doprowadzi do skonfliktowania dwóch profesji, w codziennej pracy pełnych 
pasji, woli współpracy i twórczych idei.  

Łączenie ustaw o zawodach, powoływanie się na pokrewieństwo wykształcenia, zamazuje relacje i 
odpowiedzialność architektów i inżynierów budownictwa, tym samym prowadzi do dalszej degradacji polskiej 
przestrzeni. 
 
           100 - lecie odzyskania niepodległości jest dobrym momentem by poprawić to, co poprawić można i trzeba. 
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