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Przewodniczący Rad Okręgowych
Izby Architektów RP
/wszyscy/

Szanowne Koleżanki Przewodniczące,
Szanowni Koledzy Przewodniczący,
W związku z opublikowaniem na stronach internetowych Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Architektów RP oraz Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa „Komentarza do przepisów Rozporządzenia
Ministerstwa Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego”, którego współautorem jest Dolnośląska Okręgowa Izba
Architektów (dalej: Komentarz), Krajowa Rada Izby Architektów RP
przedstawia następujące stanowisko.
W pierwszej kolejności podkreślamy, że przedmiotowy materiał został
opublikowany bez porozumienia z Krajową Radą IARP, a jego treść jest
sprzeczna z prezentowanymi przez samorząd zawodowy architektów
stanowiskami w zakresie interpretacji przepisów rozporządzenia i ustawy.
Wskazujemy również, że prezentacja oficjalnych Komentarzy do przepisów
prawa pozostaje w sferze wyłącznych kompetencji organu krajowego, jakim jest
Krajowa Rada IARP.
Krajowa Izba Architektów RP podkreśla, że nie podziela
przedstawionych w Komentarzu opinii i rekomendacji związanych
z praktycznym sporządzaniem dokumentacji projektowej. W ocenie Krajowej
Izby Architektów RP przedstawione w nim tezy stoją w sprzeczności zarówno
z zasadami doświadczenia zawodowego, wiedzy praktycznej, jak i przepisami
prawa. Stosowanie rekomendacji płynących z Komentarza rodzi ryzyko
błędów, jak również jest sprzeczne z interesami zawodowymi projektantów.
W ocenie Krajowej Izby Architektów RP rolą samorządów
zawodowych jest promocja dobrych praktyk rozumianych jako praktyki
wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również doświadczenia
zawodowego. Tymczasem przedmiotowy Komentarz często prezentuje
interpretację przepisów, która nie pokrywa się ani z wiedzą i doświadczeniem
architektów, ani z przepisami prawa.
Krajowa Rada IARP podjęła uchwałę zobowiązującą radę DSOIA do
usunięcia ze stron internetowych przedmiotowego Komentarza, jak również,

aby zwróciła się do Izby Inżynierów Budownictwa do zaprzestania jego publikacji wraz z logo IARP. Do
dnia niniejszego pisma DSOIA nie usunęła dokumentu ze strony internetowej, a dołączona adnotacja
w przedmiocie jego stosowania nie spełnia wymogu zastosowania uchwały KRIA.
Zwracamy się zatem z prośbą o poinformowanie członków OIA o zaistniałej sytuacji, a w tym
zagrożenia jakie niesie stanowisko rady DSOIA dla samorządu zawodowego architektów jako całości, jak
również w kontekście ustawowej reprezentacji interesów zawodowych architektów.
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