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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: interpelacji nr 27633 Posła Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie 

wykorzystania uwag i propozycji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w projektach ustaw 

o architektach i o inżynierach budownictwa.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację, przedstawiam następujące informacje

Ad 1. 

Od początku istnienia samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa 

samorządy te były odrębnymi samorządami, a jedynie ich organizacja i zadania 

uregulowane zostały w jednej ustawie, tj. w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1725). Po analizie sposobów regulacji innych zawodów zaufania publicznego (np. 

zawodów prawniczych), uznano, że nie ma przeszkód, aby zawód architekta i zawód 

inżyniera budownictwa również zostały uregulowane w odrębnych ustawach. 

W konsekwencji tego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przygotowane zostały projekty 

ustaw: o architektach (UD433), o inżynierach budownictwa (UD 434) oraz przepisy 

wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa (UD 435). 

Tym samym podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, zawód architekta i zawód 

inżyniera budownictwa będą również uregulowane w odrębnych ustawach, co przyczyni 

się do nadania im odpowiedniej rangi, a także podkreślenie samodzielności i wzajemnej 

niezależności tych samorządów zawodowych.
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Uregulowanie ww. zawodów w odrębnych ustawach nie powoduje, że będą one od siebie 

oderwane. Nie ulega bowiem wątpliwości, że osoby wykonujące zawód architekta i zawód 

inżyniera budownictwa będą zobowiązane do ścisłej współpracy w ramach procesu 

inwestycyjno-budowlanego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Ad 2. 

Prace nad opracowaniem przedmiotowych projektów ustaw odbywały się we współpracy 

zarówno z Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, jak i z Polską Izbą Inżynierów 

Budownictwa. Obie Izby zgłaszały uwagi i propozycje zmian, które stanowiły podstawę 

przygotowania projektów ustaw. Przed skierowaniem ich do uzgodnień międzyresortowych 

i szerokich konsultacji publicznych zostały one także przekazane obu Izbom w ramach 

tzw. pre-konsultacji. 

Obecnie trwa analiza uwag do przedmiotowych ustaw zgłoszonych w ramach uzgodnień 

międzyresortowych i konsultacji publicznych. Nowe wersje projektów przygotowane po 

rozpatrzeniu ww. uwag zostaną ponownie skonsultowane z samorządami zawodowymi 

architektów i inżynierów budownictwa.

Z poważaniem

z up. Ministra
Artur Soboń

Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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