
 WSPÓLNE STANOWISKO  
PRZEZYDIUM ZG SARP ORAZ KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP 

 
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP  
oraz  
Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP 
 
podjęte w dniu 12 lutego 2013 roku w Warszawie, podczas spotkania w sprawie dokonania 
analizy dotychczasowej współpracy obu organizacji środowiskowych architektów. 
 
Strony zgodnie ustaliły, że dla poprawy jakości tworzonej architektury oraz warunków pracy w 
zawodzie architekta, niezbędne jest wzmożenie dalszej współpracy pomiędzy SARP i Izbą 
Architektów RP. 
Strony dokonały analizy realizacji treści „Porozumienia o wzajemnej współpracy“ zawartego w 
dniu 15 listopada 2002 roku pomiędzy SARP i IARP, będącego podstawą bezpośredniej 
współpracy odpowiednich władz, organów i członków SARP oraz IARP w zgodzie ze 
statutowymi i ustawowymi umocowaniami, a także pod kątem spójnego wizerunku zawodu 
architekta w interesie publicznym, a w szczególności: 

a) stanu prawnego w dziedzinie gospodarowania przestrzenią, architektury i 
budownictwa, 

b) warunków konkurowania architektów wraz z ochroną własności intelektualnej, 
c) stałego doskonalenia zawodowego, 
d) współpracy międzynarodowej, 

Strony zadeklarowały, że dołożą należytych starań, aby realizacja ich działań statutowych, w 
szczególności tych, określonych powyżej, była priorytetem oraz przedmiotem bezpośredniej, 
bieżącej współpracy odpowiednich władz, organów i członków SARP oraz IARP, mającej na 
celu skuteczność dla  zapewnienia oczekiwanego społecznie wkładu zawodu architekta w życie  
publiczne. 
Strony podtrzymują w pełni obowiązywanie treści i ducha „Porozumienia o wzajemnej 
współpracy“ i oczekują, aby wspólpraca pomiędzy Oddziałami SARP a Okręgowymi Izbami 
Architektów układała sie w intencji nadrzędności wspólnego interesu środowiska architektów 
z uwzględnieniem ustaleń ujetych w Porozumieniu. 
 
Dla realizacji powyższych ustaleń Strony mają wolę powołać Zespół Konsultacyjny ZG SARP 
– Krajowej Rady Izby Architektów RP, który w ustalonych terminach będzie na bieżąco 
koordynował prace nad powyższymi zagadnieniami, celem wypracowania optymalnego i 
zbieżnego stanowiska w ww. sprawach oraz w innych, dotyczących środowiska architektów w 
stale zmieniającej się rzeczywistości. Organizację pracy Zespołu Konsultacyjnego powierza sie 
Sekretarzom obu organizacji   
 
Strony uznały, że w celu właściwego zrozumienia bieżących potrzeb środowiska architektów w 
świetle treści „Porozumienia o wzajemnej współpracy”, zorganizują w 2013r. wspólne 
spotkanie Zarządu Głównego SARP z Krajową Radą IARP wraz z Konwentem 
Przewodniczących IARP.  
 
Strony wyraziły potrzebę stałych roboczych spotkań Prezydiów, co najmniej w okresach 
półrocznych, podsumowujących bieżącą współpracę. Termin kolejnego spotkania Strony 
ustaliły w maju 2013r. 
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