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PYTANIA – ODPOWIEDZI – część 1 

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w okresie od ogłoszenia Konkursu do 31 stycznia 2018 r.  

Pytanie nr 1.  

Regulamin konkursu I inne dokumenty posiadają informację na temat wymogu posiadania uprawnień 

budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń potwierdzone 

aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby (rozdział III punkt 2.1), lub kwalifikacji 

równoważnych innych krajów (rozdział III punkt 2.5). Niestety podane informacje nie są klarowne w 

przypadku międzynarodowego biura projektowego.  

W związku z powyższym mamy pytanie:  

Czy firma zagraniczna zostanie dopuszczona do konkursu i warunek ten będzie spełniony w 

przypadku jeśli projektant wiodący obywatelstwa polskiego przebywający na stałe zagranicą: 

- jest członkiem RIBA  (Royal Institute of British Architects) i posiada aktualne zaświadczenie o 

przynależności do brytyjskiej izby architektów 

lub/ i  

- posiada uprawnienia budowlane w Polsce ale nie jest obecnie członkiem właściwej izby 

samorządowej i wszczął procedury o ponowne wpisanie na listę członków co będzie miało miejsce 

przed rozstrzygnięciem konkursu jednak po 21 lutego 2018 r. 

ODPOWIEDŹ 

W Regulaminie Konkursu napisane jest, że: 

- Uczestnicy Konkursu z RP oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji 

Szwajcarii, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, zobowiązani są do uzyskania od właściwej 

izby samorządu zawodowego w Polsce odpowiedniego wpisu umożliwiającego prowadzenie usług na 

terenie RP, tj. wykonywania zawodu architekta [pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, zgodnie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do 

projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych] zgodnie  z 

wymogami prawa polskiego 

oraz 

- Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i – jeżeli jest to wymagane – 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 

Zatem, w przytoczonej powyżej sytuacji, spełniony jest warunek o posiadaniu uprawnień 

zawodowych i przynależności do izby.  Jeżeli praca takiego autora – architekta - zostanie nagrodzona, 

wymagany będzie wpis do Izby Architektów RP. 
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