
Kierunek i sposób wprowadzania zmian w przepisach regulujących zawody inżyniera 

budownictwa i architekta budzi głęboki niepokój także wśród prawników. Zapraszamy 

do lektury artykułu autorstwa dr hab. Joanny Smarż, Głównego Specjalisty Krajowego 

Biura PIIB 

NIEUZASADNIONE UPRZYWILEJOWANIE ARCHITEKTA W STOSUNKU DO 

INŻYNIERA BUDOWNICTWA cz.1 

Kolejny raz opiniowaliśmy projekty ustaw mające zastąpić przepisy obowiązującej od 

stycznia 2002 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa . Pierwsze zmiany tego aktu prawnego były wynikiem procesu 

,,deregulacyjnego”, który zakończył się uchwaleniem ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  

o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych . Konsekwencją 

tej zmiany była likwidacja samorządu zawodowego urbanistów, a tym samym uznanie, że 

zawód urbanisty nie jest zawodem zaufania publicznego. Zostało to potwierdzone 

orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2015 r.  

Aktualnie, jak podaje projektodawca, podstawowym uzasadnieniem dla podjęcia prac nad 

nowymi przepisami jest konieczność wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego  

z dnia 7 lutego 2018 r. . Jednak należy zauważyć, że prace nad nowelizacją podjęto już 

znacznie wcześniej. Pierwszy projekt w tym zakresie datowany był bowiem na dzień 1 

września 2017 r., czyli pół roku przed wskazanym powyżej wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego.  

Początkowo była to jedna ustawa regulująca sprawy trzech zawodów, tj. architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (projekt z dnia 1 września 2017 r.). Kolejny projekt 

przewidywał już regulacje tylko dwóch zawodów, tj. architekta oraz inżyniera budownictwa 

(projekt z dnia 18 maja 2018 r.). Natomiast zaledwie dwa miesiące później, zmianie uległa 

koncepcja projektodawcy, ponieważ zaproponowano uchwalenie dwóch odrębnych ustaw: 

ustawy o architektach i ustawy o inżynierach budownictwa (projekty z dnia 10 lipca 2018 r.). 

Taki też kształt mają obecnie opiniowane projekty ustaw tj.: projekt ustawy o architektach , 

projekt ustawy o inżynierach budownictwa oraz projekt ustawy - Przepisy wprowadzające 

ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa . Niestety projekty te zmierzają 

do wprowadzenia poważnych zmian systemowych. Powodują bowiem rozdzielenie zawodu 

architekta i inżyniera budownictwa oraz zburzenie dotychczasowego systemu nadawania 

uprawnień budowlanych. Zdaniem projektodawców, uzasadnieniem rozdzielania tych 

regulacji są ,,różnice organizacyjne samorządów zawodowych architektów i inżynierów 

budownictwa”, czemu już sam projektodawca zaprzecza pisząc w uzasadnieniu do projektu 

ustawy o architektach: ,,Projekt ustawy zakłada przeniesienie obowiązujących regulacji 

wynikających z ustawy o samorządach zawodowych regulujących funkcjonowanie samorządu 

zawodowego architektów.” (por. s. 12). Analogiczną treść znajdujemy w uzasadnieniu do 

projektu ustawy o inżynierach (por. s. 13). Przytoczone uzasadnienie potwierdza więc fakt,  

że w obydwu projektach ustaw utrzymano dotychczasowe zasady funkcjonowania 

samorządów, które regulowane są przepisami wspólnej ustawy już od ponad piętnastu lat. 

c.d.n. 
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