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Trzeci wątek dotyczy nie tylko konstytucyjnego prawa do swobody wykonywania zawodu, 

które projektowane przepisy naruszają poprzez uzależnienie części inżynierów budownictwa 

od izby architektów, ale odnosi się też do skutków ekonomicznych planowanych rozwiązań. 

W uzasadnieniu do projektów ustaw nie wspomina się bowiem nic na temat kosztów nowych 

regulacji i ich wpływu na gospodarkę. A przecież planowane rozwiązanie dotyczące 

kierownika budowy z całą pewnością będzie miało wielowymiarowe negatywne skutki dla 

inwestorów. Ponadto, w Ocenie Skutków Regulacji w pozycji: „Wpływ na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 

obywateli i gospodarstwa domowe”, a także w pozycji: „Zmiana obciążeń regulacyjnych  

(w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu” - stwierdza się lakonicznie: 

„nie dotyczy”. Czy na pewno? Obowiązek nakładający na inżyniera budownictwa 

realizującego projekty architektoniczne niewielkich obiektów budowlanych, np. garaży, czy 

budynków gospodarczych, w postaci konieczności zawiadamiania o tym fakcie okręgową 

izbę architektów – jest dodatkowym obciążeniem, choćby czysto biurokratycznym. Nie tylko 

nie oszacowano również tych kosztów, ale też nie uzasadniono co jest celem tego zabiegu  

i jakie on mógłby przynieść korzyści społeczne. Stoi to w sprzeczności z publicznymi 

deklaracjami ustawodawcy o chęci likwidowania barier i poprawy warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

 Podsumowując, wydaje się oczywiste, że projektowane przepisy nie powinny wychodzić: 

„…naprzeciw oczekiwaniom i postulatom samorządu zawodowego architektów (...)” - jak 

wskazano w OSR projektów dwóch ustaw, lecz powinny zmierzać do właściwego 

uregulowania naszych zawodów w szerszym kontekście. Poprawa jakości naszego otoczenia, 

również architektonicznego, która jest jednym z zasadniczych celów takich zmian, może 

nastąpić po stworzeniu skutecznych mechanizmów poprawnego procesu planowania 

przestrzennego. W jego ramach byłoby istotne miejsce zarówno dla urbanisty, architekta jak  

i inżyniera budownictwa. Realizacja obiektów zgodnie z dobrze opracowanymi dokumentami 

planistycznymi przez przedstawicieli wymienionych zawodów, zarówno w sferze 

projektowania jak i wykonawstwa, powinna być uzależniona od rodzaju tych obiektów, 

stopnia ich skomplikowania i kompetencji osób je realizujących – uznając prawo inżyniera do 

projektowania architektury niewielkich obiektów, jak i adekwatne prawo architekta do 

kierowania robotami konstrukcyjnymi obiektów o takiej samej skali. Towarzyszyć temu 

powinny także działania w procesie kształcenia. Takie kompleksowe podejście odbyłoby się  

z zyskiem dla architektury i bez uszczerbku dla bezpieczeństwa na budowach, przy okazji 

zapewniając dostęp do usług architektoniczno-inżynierskich na terenach gdzie podaż 

fachowców obu branż jest niewielka. Przy czym zmiany takie nie powinny się odbywać pod 

presją czasu, jak to obecnie niepotrzebnie ma miejsce. c.d.n. 

 


