KOMUNIKAT POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
piątek, 07 czerwca 2019

W związku z komunikatem Krajowej Rady Izby Architektów RP opublikowanym w dniu 3
czerwca 2019 r. na stronie internetowej IARP dotyczącym efektów rozmów w sprawie
odrębnych ustaw o zawodach architekta i inżyniera budownictwa wyrażamy ubolewanie z
powodu pojawienia się w nim informacji wprowadzających odbiorców w błąd.

Wbrew twierdzeniom Krajowej Rady IARP, projekty ustaw o architektach oraz o inżynierach
budownictwa nie zostały zaakceptowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Do
projektów ustaw z dnia 1 lutego br., które na życzenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju miały
charakter poufny, PIIB zgłosiła w pierwszej kolejności szereg pytań, a następnie przedstawiła
liczne uwagi szczegółowe.

Kolejne projekty ustaw z dnia 1 kwietnia i 29 kwietnia br., spotkały się z naszą całkowitą
dezaprobatą ze względu na powrót do rozwiązań zawartych w projektach ustaw z 1
października 2018 r., co zostało zgłoszone na spotkaniu w MIiR w dniu 25 kwietnia br., a także
znalazło swoje odzwierciedlenie w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Inwestycji i
Rozwoju w pismach z dnia 15 kwietnia i 6 maja br.

Nasze negatywne stanowisko do ostatnich wersji projektów ustaw było także na bieżąco
publikowane na stronach internetowych PIIB w artykułach:

https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3962-co-nowego-w-sprawie-projektu-ust
awy-o-inynierach-budownictwa

https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3948-2019-04-27-11-13-20

Nieprawdziwa jest również informacja zawarta w komunikacie o autorstwie konfliktu
wywołanego wokół projektu ustaw. Wielokrotnie podkreślaliśmy i ponownie przypominamy, że z
inicjatywą rozdzielenia regulacji dotyczących obu zawodów i wynikających z niej szczegółowych
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propozycji legislacyjnych wyszła Izba Architektów RP wraz z Narodowym Instytutem
Architektury i Urbanistyki.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie wywołała więc tego konfliktu, lecz w ramach
konsultacji, do których jest ustawowo zobowiązana, zwraca uwagę na skutki zmian prawnych
zaplanowanych przez władze obu wyżej wymienionych instytucji. Zrzeszając osoby wykonujące
odpowiedzialny zawód zaufania publicznego, nie chcemy być współodpowiedzialni za efekty
wprowadzenia w życie tych pomysłów.
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