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Szanowni Państwo, 
 
 
Otrzymaliśmy od naszych przyjaciół w Ukrainie informację o próbach nacisku politycznego na 
Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy oraz pozbawienia ich prawa jako organizacji 
samorządu zawodowego do przyznawania uprawnień do projektowania w zakresie architektury I 
urbanistyki. 
Przy pełnym poszanowania do działań w zakresie prawodawstwa instytucji państwowych i 
parlamentarnych Ukrainy pragniemy zwrócić uwagę na zasadność  proponowanych zmian 
regulacyjnych, które nie są kompatybilne z regulacjami Unii Europejskiej, do której Ukraina aspiruje.  
 
Pragniemy wyrazić nasze wielkie zaniepokojenie z tego powodu. . Zawód architekta ma przecież 
wielkie znaczenie społeczne, które nabiera szczególnego znaczenia w czasach kryzysu i 
reformowania struktury społeczno-gospodarczej kraju. 
W krajach Wspólnoty Europejskiej kwestia certyfikacji i prowadzenia rejestru odpowiedzialnych 
wykonawców w zakresie projektowania architektonicznego leży w kompetencjach zawodowych 
organizacji samorządowych, które maja w zakresie swoich obowiązków przeprowadzania szkoleń i 
egzaminów dla weryfikacji kompetencji przy przyznawaniu uprawnień  zawodowych.  W Polsce taką 
rolę pełni  Izba Architektów RP. Ponadto wszelkie kwestie legislacyjne związane z urbanistyką i 
architekturą powinny być  wypracowane przy aktywnym udziale profesjonalnych organizacji 
samorządowych. 
Dlatego próby ograniczenia lub anulowania kompetencji Narodowego Stowarzyszenia Architektów 
Ukrainy i samorządowej  Izby Architektów Ukrainy w zakresie certyfikacji zawodowej i udziału w 
tworzeniu prawa architektonicznego nie są zgodne z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej, do której 
Ukraina stara się dołączyć.  
Takie ograniczenie stawia pod znakiem zapytania współpracę ukraińskich architektów ze 
środowiskami architektonicznymi krajów UE i może mieć wpływ na utrudnienie współpracy 
międzynarodowej we wzajemnych uznawaniu zawodowych uprawnień. W Polsce przebywa obecnie 
kilka tysięcy ukraińskich architektek, które chroniąc się przed wojna znalazły pracę w naszych 
biurach i pracowniach, zdobywając środki utrzymania i podwyższając swoje kwalifikacje, przy  
pełnym poszanowaniem dla ich zawodowych uprawnień.  
Nie zamierzamy w żaden sposób ingerować w działalność legislacyjną Ukrainy, ale chcemy zwrócić 
Państwa uwagę na znaczenie rozwoju współpracy Ukrainy z krajami UE. Dlatego wnosimy o 
rozważenie możliwości  zachowania kompetencji Narodowego Związku Architektów Ukrainy i Izby 
Architektów Ukrainy w zakresie certyfikacji zawodowej i udziału w konsultacji tworzenia prawa 
architektonicznego. 
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że NSAU aktywnie informuje europejskich architektów 
o sytuacji na Ukrainie nawet w trudnym okresie wojny, reprezentując kraj na międzynarodowych 
konferencjach i kongresach, a także organizując wystawy, konkursy i projekty wspierające Ukrainę. 
W związku z tym wspomniane zachowanie kompetencji samorządowych organizacji architektów 



Ukrainy przyczyni się do dalszego rozwoju programów pomocy gospodarczej dla Ukrainy oraz 
wymiany doświadczeń środowisk architektonicznych Ukrainy i Europy w celu dostosowania 
ustawodawstwa Ukrainy do ustawodawstwa UE. 
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