
W ostatnich tygodniach środowisko inżynierów budownictwa poważnie zaniepokoiły 

projekty zmian ustawowych dotyczących zawodów inżynierów budownictwa i architektów. 

Reprezentanci Izby Architektów RP postulują wprowadzenie zapisów deprecjonujących 

zawód inżynierów budownictwa. Propozycje te ze zdumieniem odbierane są także przez 

samych architektów. Rozpoczynamy dziś publikację fragmentów felietonu mgr inż. Andrzeja 

Falkowskiego - przewodniczącego Komisji Prawno Regulaminowej Krajowej Rady PIIB 

dotyczącego tej tematyki. 

BEZPIECZNIE CZY (i) PIĘKNIE cz.1. 

Obiekt budowlany – przejaw myśli technicznej czy wizja artystyczna? Obliczenia 

matematyczne czy obraz? Bezpieczeństwo czy piękno? 

Te, niepotrzebne nikomu, dylematy rodzą proponowane przez projektodawcę zmiany 

dotyczące zawodów architekta i inżyniera budownictwa, objętych obecnie wspólną regulacją 

prawa budowlanego. Zmiany polegające na rozdzieleniu w odrębnych ustawach i pionach 

administracji publicznej tych dwóch zawodów zadecydować mogą nie tylko o przyszłości ich 

funkcjonowania, ale również o kształcie całego budownictwa. To co absorbuje obecnie nasz 

samorząd to już nie walka o zachowanie twórczej istoty naszego zawodu, sprowadzanego 

przez nieprzychylne otoczenie prawne do roli urzędnika-biuralisty, ale batalia o to aby 

zachować spójny wizerunek zawodów współtworzących otaczającą nas przestrzeń, która 

powinna być estetyczna, funkcjonalna i bezpieczna. 

 W ostatnich miesiącach Przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa aktywnie 

brali udział w wielu konsultacjach i spotkaniach, zarówno dwu– jak i trójstronnych  

z udziałem przedstawicieli Izby Architektów RP oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – 

projektodawcy nowych przepisów. Ostatnie projekty, tj. z dnia 1 października 2018 r., nie 

zawierają już przynajmniej tak brawurowych zapisów z wcześniejszych propozycji jak 

upoważnienie dla architekta do samodzielnego projektowania obiektów budowlanych  

w dziedzinach, w których nie posiada on wykształcenia, ani tym bardziej uprawnień, m.in. 

takich jak: mosty, drogi, wiadukty, estakady, budowle hydrotechniczne. Jednak pozostały  

w nich nadal regulacje wadliwe. 

Oprócz wyżej wymienionej propozycji inne zasadnicze kwestie, którym nasz samorząd 

zawodowy zdecydowanie się sprzeciwiał w trakcie konsultacji, to m.in.: 

- próba zlikwidowania prawa inżynierów posiadających uprawnienia w specjalności 

architektonicznej do projektowania prostych budynków w zakresie architektury, 

- przydzielenie prawa wykonywania obowiązków kierownika budowy wyłącznie 

architektowi, 

- planowane uzależnienie części inżynierów budownictwa od izby architektów. 

Na początek przypatrzmy się kwestii, która stanowi zapewne praprzyczynę planowanych 

zmian, tj. prawa do projektowania architektury w ograniczonym zakresie przez inżyniera 

budownictwa. W dyskusjach na temat zmian zasad wykonywania naszych zawodów, jako 

jeden z głównych argumentów przemawiających za odebraniem tego prawa inżynierom 

posiadającym uprawnienia w specjalności architektonicznej, podawany jest osąd o niskiej 

jakości architektury i przestrzeni publicznej w Polsce. Jednak czy jest to argument skierowany 

we właściwym kierunku? 

W Unii Europejskiej działalność w zakresie architektury wykonują nie tylko architekci, ale 

także inżynierowie – co zostało odnotowane w motywie 28 Dyrektywy 2005/36/WE 



Parlamentu Europejskiego i Rady. W Polsce uprawnienia w ograniczonym zakresie  

w specjalności architektonicznej magister inżynier budownictwa nabywa po wykazaniu części 

kształcenia jak i praktyki w zakresie projektowania architektury. Uprawnienia te upoważniają 

go do projektowania najprostszych budynków o małej skali i ograniczonej lokalizacji. 

Projekty te powstają w oparciu o plany miejscowe lub decyzje o warunkach zabudowy, 

których przygotowanie leży jednak po stronie architektów. Projektowanie to często ogranicza 

się wyłącznie do adaptacji typowych projektów opracowanych przez architektów, 

polegających na dostosowaniu ich do wymagań dokumentów planistycznych. Nie tylko więc 

znikoma skala tego rodzaju obiektów, ale też fakt, że są realizowane zawsze w oparciu  

o dokumenty planistyczne przygotowane przez architektów wskazują, że nie tu leży problem 

niskiej jakości architektury i przestrzeni publicznej w Polsce. Tym samym argument 

powyższy, jak i nieprzychylne sugestie pojawiające się niekiedy w środowisku architektów  

w kierunku inżynierów budownictwa - należy uznać za nietrafione. c.d.n. 

 

ilustr. Symbol Paryża - wieża zaprojektowana i wykonana pod kierownictwem inżyniera 

budownictwa, konstruktora mostowca, Gustawa Eiffla. 
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