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Niniejsza publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej pt.
„Urbanista w obliczu przemian. Wpływ ustawy deregulacyjnej
na organizację i wykonywanie zawodu”, która odbyła się
29 października 2014 r. na Politechnice Gdańskiej. Zorganizowana została wspólnym wysiłkiem Instytutu Metropolitalnego,
Brygady Urbanistyczno-Architektonicznej, Studenckiego Koła
Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Koła Studenckiego TUP Młodzi.
Impulsem do przeprowadzenia debaty w gronie ekspertów
była ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do
wykonywania niektórych zawodów regulowanych, zwana
powszechnie „ustawą deregulacyjną”. Ustawa, będąca efektem
polityki władz zmierzającej do usunięcia zbędnych barier
dostępu do niektórych zawodów, objęła swoim zakresem
także zawód urbanisty – w szczególności poprzez likwidację
samorządu zawodowego.
Zrodziło to szereg pytań o celowość przeprowadzenia takiej
zmiany w porządku prawnym i wpływ tej zmiany zarówno na
dalsze losy samego zawodu, jak i na całość procesu planistycznego w Polsce. W tym kontekście, już na etapie przygotowań do

wydarzenia pojawiały się zarzuty, że taka dyskusja, w momencie
gdy deregulacja i dereglamentacja zawodu urbanisty stały się
faktem, jest już mocno spóźniona, a może i zbędna.
Zmiana legislacyjna była jednak dla nas tylko pretekstem
do szerszego przyjrzenia się kwestiom związanym z funkcjonowaniem urbanisty w polskich realiach. Po pierwsze – samorząd
zawodowy urbanistów przez kilkanaście lat istniał i działał.
Stąd nawet pewna uczciwość nakazywałaby zapytać: jak
działał, co osiągnął, a także czy mógł działać lepiej? Pytania
te domagały się odpowiedzi poprzez dokonanie podsumowania ostatniego etapu w funkcjonowaniu zawodu urbanisty.
Po drugie, w dobie coraz powszechniejszej dyskusji o ładzie
przestrzennym i potrzebie uporządkowania polskiej przestrzeni,
zmiana statusu urbanisty jest szczególnie ciekawym zjawiskiem
– postaraliśmy się więc przyjrzeć perspektywom dalszego
rozwoju (lub drodze ku upadkowi) zawodu urbanisty.
W ten sposób publikacja nabiera wartości także w oderwaniu
od samej ustawy deregulacyjnej, będąc zbiorem – częstokroć
odmiennych – opinii ekspertów, zarówno prawników jak i samych
urbanistów. Mamy nadzieję, że niniejsze wydawnictwo stanie się
istotnym ogniwem w dalszej dyskusji o wizji zawodu urbanisty.

W imieniu Redakcji
Damian Zelewski
Redaktor Prowadzący

8

9

Piotr Lorens*

Urbanistyka i urbaniści –
refleksje na temat
przyszłości zawodu
Współczesna urbanistyka obejmuje wiele wzajemnie
zazębiających się zagadnień, w tym odniesienie zarówno do
struktury przestrzeni (głównie miejskiej), jak i do procesów
jej kształtowania (obejmujących zarówno kwestie projektowe,
planistyczne jak i realizacyjne). Jednocześnie w kontekście
gorącej obecnie dyskusji na temat tzw. deregulacji zawodu
urbanisty powraca pytanie o istotę tej „nauki o mieście”
oraz o rolę osób wykonujących tę profesję w procesie kształtowania przestrzeni. W konsekwencji czeka nas konieczność
redefinicji samego zawodu urbanisty jak i określenie kształtu
przyszłej doktryny urbanistycznej. Kwestie te nie pozostaną
także bez wpływu na przyszły model kształcenia specjalistów zajmujących się kształtowaniem przestrzeni miast.
* Piotr Lorens, dr hab. inż. arch., prof. nadzw. PG, Kierownik Katedry Urbanistyki
i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej,
prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) na kadencję 2015-2018

Według definicji, urbanistyka jest nauką
o budowie miast i osiedli oraz wszystkich
problemach związanych z ich planowym
urządzaniem i zorganizowaniem pod
względem technicznym, gospodarczym i kulturowym. Oznacza to, iż zawód urbanisty –
a więc osoby zajmującej się urbanistyką
według ww. definicji – wiąże się nie tylko
z planowaniem zagospodarowania
przestrzennego, ale – przede wszystkim – ze skutecznym uczestnictwem
w procesie kreacji struktury przestrzennej miasta. Choć oczywiście zadaniem
urbanisty jest także praca nad przyszłością terenów pozamiejskich, w tym
osiedli wiejskich – o czym zresztą
często się zapomina. Skuteczne uczestnictwo w procesie gospodarowania
przestrzenią nie oznacza jednak, iż
urbanista ma tu jakąkolwiek rolę
sprawczą. Jak powszechnie wiadomo,
urbanistyka jest jedną z tych sztuk, gdzie
„projektant” nie jest w stanie zrealizować
samodzielnie swoich wizji w rzeczywistości. Owymi realizatorami są władze
miejskie, inwestorzy indywidualni oraz
prywatne firmy (w tym – przede wszystkim – deweloperskie), podejmujące się
realizacji określonych zadań. Urbanista
w tym procesie może jedynie doradzać
wszystkim tym aktorom procesu rozwojowego (a więc: sektorom publicznemu,

prywatnemu, społeczności lokalnej)
w procesie racjonalizacji wykorzystania
przestrzeni. Wynika to także z faktu,
iż – z uwagi na swoje przygotowanie
zawodowe i doświadczenie – urbanista
„wie jak zrobić żeby przestrzeń była
lepszą” (a więc wyższej jakości, lepiej
zorganizowaną).
Rozważania te prowadzą nas do
wstępnej konkluzji, iż urbanistyka nie
powinna być postrzegana jako nauka
o przygotowaniu dokumentów planistycznych, ale raczej jako sztuka
kształtowania miasta. Wiąże się to także
z faktem, iż najwybitniejsze dzieła urbanistyki powstały w wyniku połączenia
wysiłku projektantów i budowniczych,
działających na mocy „przywódców
z wizją”. Oczywiście, każda z wielu realizacji uważanych za wzorce dobrej,
a jednocześnie skutecznej urbanistyki –
jak choćby przebudowa Paryża w XIX
wieku (osoba kluczowa: cesarz Napoleon III), odbudowa Lizbony po trzęsieniu
ziemi w XVIII wieku (osoba kluczowa:
markiz Pombal, ówczesny Pierwszy Minister Królestwa Portugalii), czy przebudowa
Rzymu w czasach baroku (osoba kluczowa: Papież Sykstus V) – przebiegała
zgodnie z „realiami społeczno-ekonomiczno-politycznymi” epoki oraz stanowiła
jednocześnie realizację specyficznych
celów o często „pozaprzestrzennym”
charakterze. Tym samym rolę urbanistów już wówczas uznać można
było za „służebną” w stosunku do
„kluczowych aktorów procesu”, za jakich
uznać należy ówczesnych władców –
niewątpliwie „przywódców z wizją”, jak
byśmy ich dziś określili.
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ZAWÓD WSPÓŁCZESNEGO URBANISTY
Współczesna urbanistyka jest nauką
znacznie bardziej „uporządkowaną” pod
względem aksjologicznym niż przytoczone powyżej przykłady kluczowych
osiągnięć minionych wieków. W ramach
dyskusji nad planowaniem naszych
miast często przytaczamy wiele celów
i zasad, wynikających zarówno z przyjętej
filozofii rozwoju (jak choćby idee równoważenia rozwoju przestrzennego miast)
czy też zaakceptowanych zasad kształtowania przestrzeni (czego dobrym
przykładem jest tzw. „Karta Lipska”).
Stąd też określić możemy główne cele
współczesnej urbanistyki, obejmujące
następujące zapisy:
•• ochrona ważnych wartości i zasobów;
•• kreowanie warunków do harmonijnego
rozwoju społeczno-gospodarczego
w warunkach zrównoważonego rozwoju;
•• racjonalizacja gospodarowania przestrzenią jako zasobem nieodnawialnym
••kreowanie warunków do rozwoju
„miasta atrakcyjnego” i „konkurencyjnego” lub też: „miasta inkluzywnego”,
o „wysokiej jakości życia”.
Z powyższych celów wynika szereg
wniosków praktycznych dla urbanistów.
Po pierwsze, kluczowym zagadnieniem
jest kształtowanie wysokiej jakości przestrzeni rozumianej m.in. jako obszar
harmonijnej integracji interesów i potrzeb
wszystkich jej użytkowników. Po drugie,
cel ten (podobnie jak inne wymienione
powyżej) mogą być realizowane (osiągane) na różne sposoby – w tym
niekoniecznie z wykorzystaniem wyłącznie
przewidzianych przez aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne instrumentów.

Równocześnie pamiętać należy, iż
współczesny urbanista podejmuje działania w odniesieniu do odmiennych
wymiarów kształtowania przestrzeni.
Wyróżnić tu możemy różne skale działania
(krajową, regionalną, metropolitalną
i lokalną), odmienność podejmowanych
problemów rozwoju przestrzennego (urbanizację, ochronę wartościowych struktur
i zasobów, rewitalizację, transformację
i odnowę miast), rozmaite zakresy interwencji (projektowanie struktury, planowanie
regulacyjne – zwane często przestrzennym, planowanie działania) oraz podejmowane role (projektanta, doradcy,
planisty, konsultanta, animatora społeczności lokalnej itp.). Można więc
powiedzieć, że współczesny urbanista
to zarówno osoba prowadząca badania
i studia nad ukształtowaniem struktury
przestrzennej miasta, autor i projektant
planów i programów budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji miast
i ich poszczególnych części, a także osoba
zajmująca się procesem realizacji zaplanowanych działań w przestrzeni miejskiej.
Oznacza to, iż dzisiaj urbanista nie jest
wyłącznie planistą przestrzennym, a planowanie przestrzenne jest tylko jedną
z dziedzin współczesnej urbanistyki.
Konsekwencją jest więc wielość działań
i ścieżek zawodowych do wyboru oraz
to, że nie każdy urbanista musi zajmować
się właśnie planowaniem przestrzennym.
Ma to istotne znaczenie, gdyż współcześnie w Polsce możemy obserwować
pewną degenerację praktyki planowania
przestrzennego, wyrażającą się m.in.:
•• nadmiernym przywiązywaniem wagi
do zagadnień prawnych kosztem
dyskusji o jakości przestrzeni;
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•• traktowaniem planowania przestrzen- formalne). Oznacza to prawdopodobne
nego jak swoistego „listka figowego” odrodzenie się systemu, jednakże
dla autoryzacji procesów rozwoju w formie innej niż znany z obecnych
spontanicznego, będących skutkiem uregulowań ustawowych. Jednocześnie
będzie wzrastało zapotrzebowanie na
wdrażania doktryny liberalnej;
•• przez obecność „protez prawnych” specjalistów z tej dziedziny oraz wzrośnie
w postaci m.in. decyzji administracyj- znaczenie wiedzy fachowej w dyskusji
nych (decyzje o warunkach zabudowy o przestrzeni.
Konkluzje powyższe wiążą się z dwiei zagospodarowania terenu) jako
sposobu na obejście (i tak ułomnych) ma dodatkowymi kwestiami: kształtowadyskusji o jakości przestrzeni prze- niem się nowej doktryny urbanistycznej
prowadzanych w trakcie normalnej oraz koniecznymi zmianami w sposobie
kształcenia „specjalistów od przestrzeni”
procedury planistycznej.
Warto więc postawić sobie następujące – czyli właśnie urbanistów.
pytania: Co z planowaniem przestrzennym? Czy będzie ono
istotną częścią zawodu
(...) dzisiaj urbanista nie jest
urbanisty? Jeśli tak, to
jaką będzie miało postać?
wyłącznie planistą przestrzennym,
Odpowiedzi na te pytania
a planowanie przestrzenne jest
wpisują się w aktualny
dyskurs na temat przytylko jedną z dziedzin współczesnej
szłości zawodu urbanisty
urbanistyki.
w obliczu tzw. deregulacji
zawodu.
Jak się wydaje, planowanie prze- WSPÓŁCZESNA DOKTRYNA URBANIstrzenne w swej obecnej (czasami STYCZNA – WYZWANIA DLA ZAWODU
zdegenerowanej, jak wspomniano powy- URBANISTY
żej) postaci będzie podlegać pewnym Dyskusja na temat doktryny urbanizmianom. I dalej będzie potrzebne, jako stycznej „na nowe czasy”, (która to
że jest de facto jedynym instrumentem w Polsce tak naprawdę po okresie
pozwalającym na uzyskanie określonego zachłyśnięcia się liberalizmem dopiero
efektu w przestrzeni – w tym także się zaczyna) obejmuje szereg zagadnień
uzyskania jej wysokiej jakości. Niezależnie i przez różne grupy osób zainteresojednak od powyższej konkluzji należy wanych urbanistyką bywa zawężana
uznać, iż system planowania wymaga jedynie do niektórych z nich. Jednocześnie
odnowy. W jego ramach pojawiać się często zapomina się, iż problem doktryny
będą zarówno nowe formy planowania urbanistycznej i jej kształtowania nie
uregulowanego ustawowo (tzw. plano- jest w dziejach urbanistyki zagadnieniem
wanie formalne), jak i o charakterze nowym. Tak naprawdę to w każdym
pozaustawowym (tzw. planowanie nie- okresie historycznym proces kształto-
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koncepcji paradygmatu opracowanej
przez Kuhn’a, choć dotyczy ona raczej
sposobów realizacji tychże celów. W kontekście dzisiejszej urbanistyki (gdzie nie
dyskutujemy jedynie o formie przestrzeni,
ale także o sposobie jej wytwarzania),
oba te pojęcia w swym pierwotnym
znaczeniu należałoby połączyć. Współczesna urbanistyka winna łączyć odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno
formy przestrzeni jak i sposobu jej
osiągnięcia.
Jak już wspomniano, do niedawna
upostaciowieniem doktryny urbanistycznej był modernizm, stanowiąc zarazem
pierwszą i jedyną tak pełCo z planowaniem przestrzennym? ną propozycję w historii
urbanistyki. Wykładnia
Czy będzie ono istotną częścią
modernistycznej doktryzawodu urbanisty? Jeśli tak, to ny, jaką była „Karta Ateńska”, zawierała jednakże
jaką będzie miało postać?
jedynie wskazówki co do
dla miast XIX-wiecznych, wywarły duży formy przestrzeni, nie próbując określać
wpływ na obraz naszych miast. W efekcie dróg dochodzenia do zamierzonych
poszczególne ich części, kształtowane rezultatów. W realiach polskich doktryna
w różnych okresach historycznych, modernistyczna pozostawała dodatkowo
kontrastują ze sobą w odniesieniu pod wpływem specyficznego dla okresu
zarówno do programu funkcjonalnego, socjalizmu systemu społeczno-polityczsposobu ukształtowania przestrzeni nego, który wywarł olbrzymi wpływ
jak i sytuacji społeczno-ekonomicznej. na praktykę rozwoju urbanistycznego
Rzecz jasna, różnice te wynikają z całego w okresie powojennym. Dogmatyczne
szeregu przyczyn, nie tylko z doktryny podejście do wdrażania tej doktryny,
wiążącej się z ich wykreowaniem czy w tym brak głębszej refleksji profesjonalprzekształceniem w określonym okresie nej i społecznej nad skutkami wdrażania
tej doktryny, stały się także zaczynem
historycznym.
Współcześnie pojęciem doktryny degradacji wielu dzielnic naszych miast.
urbanistycznej określić można ogół Proces ten doprowadził do konstatacji,
wartości lub celów, jakie chcielibyśmy iż wartości przestrzenne wynikające
osiągnąć w trakcie kształtowania prze- z zapisów „Karty Ateńskiej” nie sprawdziły
strzeni, a także sposobów realizacji tych się w dłuższym odcinku czasu i współzamierzeń. Pojęcie to zbliżone jest do cześnie poddawane są daleko idącej
wania i rozwoju miast wiązał się z dość
jednoznacznie określonymi zasadami,
które – skodyfikowane bądź nie –
stanowiły odpowiednik dzisiejszego
pojęcia doktryny. Wśród tych zasad
odnaleźć możemy wiele różnych idei,
przekonań czy koncepcji, dominujących
w kolejnych epokach i wdrażanych z różnym powodzeniem. Szczególne znaczenie
ma tu doktryna modernistyczna, ukształtowana m.in. w zapisach „Karty Ateńskiej”
oraz w praktyce realizacji. Ale także
i wcześniejsze sposoby kształtowania
przestrzeni, obejmujące m.in. neoklasycyzujące podejście charakterystyczne
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krytyce. Dotyczy to całego szeregu
zagadnień, takich jak: postulowane przez
modernizm odejście od tradycyjnej formy miasta, będące tego skutkiem
zatracenie klasycznej wielofunkcyjnej
przestrzeni publicznej oraz separacja
użytkowania przestrzeni, by wymienić
tylko najważniejsze z nich. Krytyka tej
doktryny nie wynika jednak z silnych
przekonań co do wartości jakie chcemy
osiągnąć, sięga raczej do sprawdzonych
wzorców z przeszłości oraz do określania
wartości jakie winny być kreowane
w przestrzeni na zasadzie prostej
opozycji do postulatów modernistów.
A współczesne kompleksowe propozycje
w tym zakresie (jak choćby te zawarte
w tzw. Nowej karcie Ateńskiej) nie są
więc ani ideowo spójne ani radykalne
w swej formie i często trudno na ich
podstawie określić jednoznacznie wnioski dla kształtowania formy przestrzeni
miejskiej. Oznacza to, iż w ostatnich
czasach mamy do czynienia z kryzysem
doktryny urbanistycznej. W jego zażegnaniu jedynie w niewielkim tylko stopniu
pomocne są dokumenty opracowywane
w gremiach europejskich, powszechnie
uznawane za niedoskonałe.
Na gruncie polskim pierwszymi próbami w zakresie usystematyzowania
myślenia o kształcie nowej doktryny
urbanistycznej stały się prace podjęte
dopiero przed czterema laty. Na tej
kanwie, w trakcie II Kongresu Urbanistyki
Polskiej we Wrocławiu, przedstawiono
pierwsze referaty dotyczące tej problematyki, stanowiące niejako zaczyn do
dalszej dyskusji. Materiały te, opracowane
przez M. Kochanowskiego, T. Zipsera oraz
T. Ossowicza, stały się punktem wyjścia do

dalszej dyskusji w tym zakresie. Oznacza
to jednak, iż tak naprawdę dyskusja ta
dopiero się zaczyna, i to zarówno co
do jej konstrukcji, jak i wartości jakie
winna wnosić do kultury kształtowania
przestrzeni. Dyskusja ta, toczona w gronie
m.in. Towarzystwa Urbanistów Polskich,
ma szanse przynieść wymierne owoce
w postaci propozycji obejmujących
wszystkie istotne elementy procesu
kształtowania przestrzeni. Inaczej stanie
się tylko fragmentarycznym postulatem
co do usprawnienia procesów legislacyjnych czy też najlepszych możliwych
sposobów np. realizacji ustaleń planów
– cokolwiek pod tym pojęciem należałoby rozumieć.
Odejście od zasad modernizmu nie
spowodowało więc wykształcenia nowej
propozycji, czego efektem jest częste
sprowadzanie współczesnej dyskusji
o kształcie przestrzeni jedynie do procedur legislacyjnych, bez głębszej refleksji
nad wartościami jakie chcemy w tym
procesie uzyskać. Jednocześnie od wielu
lat dyskutujemy nad poszczególnymi
aspektami współczesnych procesów
rozwoju przestrzennego, a jednym z ważniejszych są rozważania nad założeniami
i instrumentarium tzw. urbanistyki operacyjnej – w swojej istocie dotyczącej
samego procesu realizacji zamierzeń
przestrzennych. Możemy więc powiedzieć,
iż wraz z odejściem od zasad modernizmu, porzuciliśmy dyskusję nad formą
miasta na rzecz dyskusji nad sposobem
jej wytworzenia. Oba te podejścia –
traktowane osobno – trudno jednak
uznać za kompletne. Trzecim istotnym
elementem, mogącym stać się ważną
częścią współczesnej doktryny urbanis-

13

14

METROPOLITAN NR 2 ( 2 ) / 2014
tycznej, jest sposób dyskusji i określania
zarówno pożądanej formy przestrzeni jak
i sposobów jej osiągania. Współcześnie
coraz częściej podejmowane są w tej
dziedzinie próby szerszego zaangażowania społeczności lokalnej do dyskusji
o kształcie przestrzeni. W przypadkach,
w których prób brak, często przedstawiciele lokalnych społeczności sami
domagają się głosu w tej dyskusji. Tym
samym sama kultura określania celów
i sposobów realizacji współczesnych
założeń i interwencji w przestrzeni
staje się istotną częścią składową
współczesnej urbanistyki.
Jak wynika z powyższego omówienia,
kształt nowej doktryny nie jest jeszcze
w pełni określony. Pewnym jest jednak,
iż składać się ona winna z określenia
zarówno postulatów co do formy miasta,
jak i sposobów budowy tegoż miasta
(lub szerzej – wytwarzania przestrzeni)
oraz sposobów dyskusji i podejmowania
decyzji co do kierunków i form rozwoju
urbanistycznego. W obrębie każdego
z tych zagadnień określić można jednak
szereg dylematów, których rozwiązanie
pozwoli na zbliżenie się do określenia
ostatecznych postulatów nowej doktryny.
Dylematy te wynikają z rozbieżnych
generalnych strategii rozwoju miast,
dotyczących nie tyle kwestii przestrzennych, co raczej przyjętego (lub
pożądanego) modelu rozwoju – w tym
roli i rangi miasta w skali europejskiej
i globalnej. Równocześnie, kwestie te
wiążą się z wprowadzeniem do praktyki
projektowej i realizacyjnej wielu zagadnień od dawna już dyskutowanych
w gremiach fachow ych, jak choćby
kwestia równoważenia rozwoju miast

(wiążąca się z postulowanym wprowadzeniem modelu rozwoju zrównoważonego).
Pamiętać jednakże trzeba, iż decyzje te
nie zależą jedynie od koncepcji dyskutowanych wśród urbanistów – ich
rozstrzygnięcie często wymaga konsensusu społecznego.
I tak, w obrębie pojęć związanych
z zagadnieniem formy miasta, główne
dylematy dotyczą kwestii aplikacji w praktyce ogólnie sformułowanych postulatów
zrównoważonego rozwoju. Główna linia
podziału przebiega tu pomiędzy kwestiami promowania miasta zwartego
(czyli miasta krótkich dystansów), a zgodą
na rozlewanie się miast i zajmowanie
na cele urbanizacji kolejnych obszarów
podmiejskich czy wręcz wiejskich. Z kwestią tą wiąże się kolejne zagadnienie,
a dotyczące przyzwolenia na realizację
budynków wysokich. Dotyczy to zarówno
realizacji na obszarach nowych centrów
jak i w obrębie struktur o ustalonej
strukturze urbanistycznej. Konsekwencją
decyzji dotyczących obu tych kwestii
jest zgoda lub jej brak na wprowadzanie
wysokointensywnych struktur miejskich,
a w rezultacie – wykreowanie miast
dbających o odpowiednie wykorzystanie
każdego metra kwadratowego ich powierzchni lub – wręcz przeciwnie – miast
rozrzutnie tą przestrzenią gospodarujących. Z kwestiami tymi wiąże się
także problem stosunku do dziedzictwa
kulturowego. Nie chodzi tu jednak o ochronę obiektów zabytkowych, ale raczej
o stosunek do przekształceń, w tym
intensyfikacji terenów o walorach
kulturowych lub bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Dyskusja ta, dotyczy więc nie
tyle samych obiektów zabytkowych, co ra-
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branżowych grup interesów. Osobnym
czej szeroko pojętego krajobrazu miasta.
Druga grupa zagadnień dotyczy dylematem jest problem włączania
kwestii sposobów budowy miasta, możli- lokalnych społeczności w partycypacyjny
wych także do określenia jako sposobów proces podejmowania decyzji dotycząwytwarzania przestrzeni. Problem ten cych przestrzeni – w tym poprzez różne
związany jest z podstawową kwestią formy dialogu społecznego. Dotyczy to
określenia stosunku władz miejskich do także otwarcia władz miejskich na dialog
potencjalnych inwestorów oraz dążenia z potencjalnymi inwestorami bądź też
do wspierania ich aktywności lub – wręcz przeciwnie – dążenie do realizacji
przeciwnie – ograniczenia pola ich wyłącznie własnych decyzji i własnej
działania. W ramach tego problemu polityki w tym zakresie.
Powyższa lista jest zapewne dalece
określić można dwie strategie działania:
albo władze miejskie dążyć będą do niekompletna, jednakże sama możliwość
prowadzenia aktywnej polityki prze- jej określenia wskazuje, iż dyskusja nad
strzennej, wspierającej wykreowaną doktryną dopiero się zaczyna. Jednowcześniej wizję rozwoju
przestrzennego (w tym
(...) sama kultura określania celów
do kreowania aktywnej
i sposobów realizacji współczesnych
polityki gruntowej i ofert
inwestycyjnych), albo też
założeń i interwencji w przestrzeni
– pozostaną bierne i ogstaje się istotną częścią składową
raniczą się jedynie do
reagowania na bieżące
współczesnej urbanistyki.
działania inwestorów.
Z problemem tym wiąże się również cześnie pamiętać należy, że nie zawsze
kwestia otwartości miast na innowacje możliwe jest udzielenie jednoznacznej
– w tym polityki kreowania lub akcepto- odpowiedzi na wiążące się z powyżej
wania nowych tendencji rozwojowych, wymienionymi dylematami pytania,
bądź przyjmowania postawy konserwa- tym bardziej, że w wielu wypadkach
tywnej, (często podyktowanej wąsko możliwym jest określenie wariantów
rozumianymi interesami tych czy innych pośrednich, często o kompromisowym
charakterze. Musimy mieć także świagrup interesu).
Trzecim elementem nowej doktryny domość, iż rozstrzygnięcie powyżej
– jak już wspomniano – jest kwestia sformułowanych problemów w odniesposobu dyskusji o kierunkach rozwoju sieniu do danego miasta wymaga przemiasta. Podstawowym zagadnieniem analizowania szeregu szczegółowych
jest tu przyznanie decydującego głosu kwestii, od których często zależeć może
w tej sprawie wybieranej w wolnych podjęcie konkretnych decyzji.
Jednym z kluczowych wyzwań stojąwyborach reprezentacji społeczności
lokalnej lub też decentralizacja decyzji cych przed środowiskiem urbanistów
i oddanie ich w ręce lokalnych lub – lub też, szerzej rzecz ujmując, osób
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nawcami woli polityków czy populistycznych grup różnego rodzaju. Nie
oznacza to jednak, iż głosy te nie są
ważne. Przeciwnie, należy je brać pod
uwagę i podejmować z partnerami samorządowymi, czy ze społecznościami
lokalnymi poważne dyskusje o przestrzeni. Nie mogą się one jednak odbywać
pod hasłem realizacji ich postulatów za
wszelka cenę. Orężem w tym procesie
– tak jak u lekarzy jest nabyta w trakcie
studiów i praktyki wiedza i doświadczenie co do metod leczenia – powinna być
nasza wiedza i doświadW efekcie nasza praca ma coraz czenie płynące zarówno
mniej wspólnego z warsztatem z refleksji nad owymi „wartościami podstawowymi”,
projektowym . (...) Stajemy się stanowiącymi kwintebiernymi wykonawcami woli sencję nowej doktryny
urbanistycznej, jak i ze
polityków czy populistycznych świadomego kreowania
grup różnego rodzaju. przestrzeni we wszystkich
tego procesu wymiarach –
czych. Dotychczasowy brak tego typu a więc zarówno kształtu fizycznego,
spójnej propozycji przyczynia się do instrumentarium działania czy sposobu
słabości naszego środowiska, a w kon- dyskusji o tym procesie.
Synteza tych elementów prowadzić
sekwencji – do degradacji przestrzeni
w imię partykularnych interesów czy może do wykształcenia się nowej
to inwestorów, czy też społeczności kultury kształtowania przestrzeni –
lokalnych. Stajemy się więc bezradni albowiem idee uzdrawiania przestrzeni
wobec stwierdzeń o „wyższości nie- i kształtowania pięknych miast są, były
widzialnej ręki rynku”, konieczności i zawsze będą nośne. Oznaczać to może,
„podporządkowania się inwestorowi”, iż finalne opracowanie, przyjęcie i szeroczy też – co coraz częściej ma miejsce kie stosowanie tych zasad doprowadzić
– „konieczności bezwzględnego uwzględ- może do postulowanego już w trakcie
niania postulatów społeczności lokalnej”. I Kongresu Urbanistyki Polskiej „sojuszu
W efekcie nasza praca ma coraz mniej dla miast”. Jednak nie sojuszu bezwspólnego z warsztatem projektowym ideowego, ale koncentrującego się na
czy świadomym kształtowaniem prze- nośnej idei harmonijnie ukształtowastrzeni w imię założonych celów lub nego miasta, odpowiadającego współczesnym wyzwaniom ekonomicznym,
wartości. Stajemy się biernymi wykozainteresowanych przyszłością współczesnego miasta – jest więc ponowne
określenie współczesnej doktryny kształtowania przestrzeni, nie ograniczającej
się jednak do formy, ale obejmującej
także sposób jej kształtowania oraz
proces decyzyjny stojący za jej doborem.
Jak się jednak wydaje, każde z tych zagadnień wymaga szczególnego omówienia
i doprecyzowania, co nastąpić może
zarówno w trakcie kolejnych kongresów
czy dyskusji konferencyjnych, jak i w ramach kameralnych prac zespołów robo-
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społecznym czy środowiskowym.
KONSEKWENCJE DLA PROCESU
KSZTAŁCENIA URBANISTÓW
Kształtowanie przestrzeni od czasów
starożytnych – będące domeną architektów – także w zakresie kształcenia,
wiązało się ze szkołami architektonicznymi. Do sytuacji tej przyczyniało
się także traktowanie przestrzeni
miejskiej jako „architektury dużej skali”,
co zresztą znalazło odzwierciedlenie
zarówno w nurcie „City Beautiful” jak
i szczytowym okresie modernizmu.
Jednakże wraz z rozwojem gospodarki
rynkowej i jej nowoczesnych form w odniesieniu do kształtowania przestrzeni,
pojawieniem się nowoczesnego planowania przestrzennego oraz powiązania
kształtowania przestrzeni z procesami
społecznymi i gospodarczymi, warsztat
zawodowy urbanisty zaczął w sposób
znaczący różnić się od umiejętności
wymaganych od architekta. Proces
ten – zachodzący w krajach wysokorozwiniętych od wielu lat – nie był
dotychczas w pełni w Polsce dostrzegany.
Jedyną nowością w tym zakresie stało
się powstanie kierunku „Gospodarka
Przestrzenna” – obok istniejącego
„Architektura i Urbanistyka” (obecnie:
„Architektura”) – często jednak traktowanego jako gałąź wiedzy geograficznej. Absolwenci tego kierunku
rzadko są więc traktowani jako pełnowartościowi projektanci i jedynie
nieliczni znajdują zatrudnienie w biurach projektowych.
Sytuacja ta oznacza, iż urbanista
wykonujący swój zawód w praktyce
jest często przyuczonym do zawodu

architektem, którego warsztat projektowy pozostaje zredukowany jedynie
do umiejętności planowania przestrzennego. A poza umiejętnością
poruszania się w przepisach prawnych
(związanych z przygotowaniem planów
zagospodarowania i innych dokumentów o charakterze formalnym) oraz
projektowaniem architektonicznym taki
projektant rzadko potrafi wykazać się
innymi umiejętnościami projektowymi,
w tym – wyczuciem skali i proporcji
przestrzeni. Często także nie zdaje
sobie sprawy z zależności zachodzących pomiędzy planowaniem a jego
efektami w przestrzeni. Oznacza to,
iż w naszym zawodzie panuje (niestety)
głęboki kryzys w zakresie warsztatu
urbanistycznego, co jest w dużym
stopniu wynikiem zaniechań w zakresie
kształcenia.
Wspomniane już przemiany w zakresie warsztatu urbanistycznego z coraz
większą częstotliwością pojawiają się
także i w Polsce. Czynią one tym samym
dotychczasową strukturę kształcenia
urbanisty na kierunku „Architektura”
(lub też jeszcze „Architektura i Urbanistyka”) jako „architekta z dodatkową
wiedzą urbanistyczną”, anachroniczną
i nieefektywną. Aby stać się urbanistą,
kandydat musi równolegle przejść
cały kurs architektoniczny, w tym
m.in z przedmiotami konstrukcyjnymi.
Oznacza to, iż model ten jest skrajnie
nieefektywny, gdyż kandydat często
marnuje znaczącą część nabytej wiedzy
w późniejszej pracy zawodowej. Sytuacja
ta (możliwa w warunkach minionego
systemu) w realiach gospodarki rynkowej
jest nie do przyjęcia. Jednocześnie,
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(aby stać się w pełni wykształconym
urbanistą), kandydat musi kończyć
rozmaite studia podyplomowe. Ich
powodzenie świadczy o zapotrzebowaniu rynkowym na wiedzę urbanistyczną
oraz o nieefekty wności obecnego
modelu kształcenia.
Drugim czynnikiem koniecznych zmian
jest tzw. proces boloński, czyli powstanie
studiów I stopnia (tzw. „inżynierskich”)
oraz II stopnia („magisterskich”). Dla
porządku wspomnieć należy także
o pojawiających się jako zorganizowana
propozycja dydaktyczna studiach III
stopnia („doktoranckich”). System stwarza okazję do zróżnicowania profilu
kształcenia w ramach poszczególnych
stopni, w tym także – zmiany tego
profilu. Oznaczać to może pojawienie
się wyspecjalizowanych studiów np.
urbanistycznych czy planistycznych, na
które przyjmowani będą zarówno
absolwenci kierunków architektonicznych, jak i np. prawniczych. Proces ten
zresztą zachodzić może także i w drugą
stronę. Tak skonstruowany system
działa z powodzeniem w wielu krajach
Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.
Dodatkowym czynnikiem przyczyniającym się do konieczności dokonania
zmian jest wprowadzenie now ych
standardów nauczania na kierunku
„Architektura”. Z przykrością należy
zauważyć, iż są one (w stosunku do
uprzednio obowiązujących) znacznie
ograniczone co do programu nauczania
w zakresie urbanistyki. Dodatkowo
znacząco zredukowane zostały oczekiwania co do umiejętności absolwenta.
Aby dostosować kształcenie urbanistów do nowej sytuacji i oczekiwań

rynkowych koniecznym jest – (korzystając z okazji jaką stwarza proces boloński)
– wykształcenie nowych kierunków
nauczania. Najważniejszym zadaniem
wydaje się tu być oddzielenie głównego
nurtu kształcenia urbanistów od tradycyjnych szkół architektonicznych.
Najrozsądniejszą drogą wydaje się
powołanie – obok kierunków „Architektura” (dawniej „Architektura i Urbanistyka”)
oraz „Gospodarka Przestrzenna” (zdominowanego przez profil ekonomiczno–
geograficzny) – co najmniej jeszcze
jednego, zorientowanego na kształcenie
urbanisty. Powinien on kształcić umiejętność projektowania przestrzeni w trzech
wymiarach jak, i przekładania tych wizji
na plany i projekty, w tym – wiązanie ich
z zagadnieniami społecznymi i ekonomicznymi. Studia te powinny posiadać
profil uniwersalny, pozwalający na ich
podjęcie przez obcokrajowców oraz
prowadzenie zajęć w j. angielskim.
Propozycja ta nie oznacza pozbawienia
absolwentów studiów architektonicznych
wiedzy urbanistycznej. Przeciwnie, proponowane rozwiązanie oznaczać raczej
będzie przeprofilowanie treści kształcenia
w kierunku rozumienia kontekstu
przestrzennego i prawnego lokalizacji
nowych inwestycji kubaturowych.
Drugim elementem możliwych zmian
jest redefinicja profilu absolwenta
kierunku „Gospodarka Przestrzenna”.
W szczególności dookreślenia wymaga
stopień wyposażenia w umiejętności
projektowe i kreacyjne. W przypadku
zdefiniowania tego kierunku jako wiążącego się jednak w większym stopniu
z geografią czy ekonomią niż z projektowaniem, koniecznym wydaje się
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przemyślenie powołania także i czwarte- odnoszących się do utworzenia – obok
go kierunku – związanego z planowaniem kierunku „Architektura” (dawniej: „Arprzestrzennym. Wiedza planistyczna chitektura i Urbanistyka”) – nowego
coraz częściej staje się bowiem fragmen- kierunku kształcącego urbanistów, któtem warsztatu zawodowego prawnika rego nazwa wymaga dalszych dyskusji.
– co oznaczać może dalszą specjalizację Ponadto niezbędne jest doprecyzokształcenia w tej dziedzinie. W sytuacji wanie profilu kształcenia na kierunku
takiej na kierunku „Gospodarka Prze- „Gospodarka Przestrzenna” i określenie
strzenna” większy nacisk powinien roli absolwentów w systemie kształtozostać położony na kwestie zarządzania wania przestrzeni w Polsce. W szczeprzestrzenią, w tym także oddziaływania gólności dotyczy to konsekwentnego
na rynek nieruchomości. Niezbędną wie- różnicowania profilu nauczania na studzą stanie się także urbanistyka opera- diach „licencjackich” (głównie o profilu
cyjna, czyli nauka o sposobach realizacji ekonomiczno–geograficznym) oraz „inżyposzczególnych zamierzeń w przestrzeni. nierskich” (głównie o profilu technicznym,
Wszystkie wymienione
wyżej kierunki posiadać
Aby dostosować kształcenie
winny jednakże pewien
urbanistów do nowej sytuacji
„wspólny mianownik”, czyli
podstawowy zasób wiedzy
i oczekiwań rynkowych
wspólny dla wszystkich
koniecznym jest – korzystając
absolwentów kierunków
związanych z kształtowaz okazji jaką stwarza proces
niem przestrzeni. Uzgodboloński – wykształcenie nowych
nienie jego zakresu jest
niezbędne zarówno z uwakierunków nauczania
gi na kwestie formalne
ale kształtowanym w różny sposób).
(możliwość starania się absolwentów
o członkostwo w poszczególnych izbach Wymienione wyżej działania wymagają
zawodowych), jak i wiążące się z budowa- – poza aspektami o charakterze organiem wspólnej płaszczyzny porozumienia nizacyjno-administracyjnym – przede
pomiędzy specjalistami różnych branż. wszystkim zmiany w sposobie myślenia
Jest to konieczne z uwagi na fakt, iż wśród kadr szkół prowadzących obecnie
często przy jednym zadaniu urbanistycz- kierunki „Architektura” (czasem jeszcze
nym współpracują ze sobą specjaliści jako „Architektura i Urbanistyka”) oraz
od planowania przestrzennego, projek- „Gospodarka Przestrzenna”. Zadanie
towania urbanistycznego, zarządzania to wydaje się być najtrudniejszym do
realizacji. Istotną rolę do spełnienia
przestrzenią czy też architektury.
Na kanwie powyżej zarysowanej może mieć tu Towarzystwo Urbanistów
propozycji koniecznym w ydaje się Polskich, środowiska grupujące członków
przedyskutowanie i podjęcie decyzji rozwiązanej niedawno Izby Urbanistów
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oraz stowarzyszenia szkół oferujących
nauczanie na ww. kierunkach.
WNIOSKI KOŃCOWE
Przedstawione w artykule zagadnienia
można uznać jedynie za przyczynek
bądź wstęp do dyskusji nad profilem
zawodowym współczesnego urbanisty

oraz konsekwencjami związanymi z procesem kształcenia. Jednak wiele w tym
względzie zależeć będzie także od
konsensusu w sprawie współczesnej
doktryny urbanistycznej, co wymagać
będzie dialogu oraz woli porozumienia
pomiędzy poszczególnymi aktorami
„gry o przestrzeń”.
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ABSTRACT
Urban planning and urban planners – reflections on the future
of the profession
The article deals with the future of the profession of the „urban planner”
– which at present is (at least in Poland) over-dominated by the role of „regulatory
planner” serving the needs of the local community. This comes from the fact that
– within the present planning system in Poland – “urban planning” profession
is limited to the issue of developing urban regulatory plans, frequently named
as “spatial plans”. But since the regulations regarding the ability of undertaking
the career in this area have recently been significantly relaxed (thanks to the socalled deregulation process) the nature of this profession has to be examined and
redefined. Within this discussion the issues of the complexity of “urban planning”
science and practice are analyzed and basic trends in this matter are described.
At the same time the issue of contemporary “urban planning doctrine” is tackled,
which includes key urban development principles (coming from the sustainable
development paradigm), key planning methods that shall be employed in the
process of shaping cities and – finally – key modes of involving stakeholders in this
planning decision-making process. All of these lead to the conclusions regarding
the necessary changes in education in this field.
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Jakub Mrożek*

Regulacja zawodu urbanisty
w Polsce w latach
1946-2014
Niniejszy artykuł opisuje uregulowania prawne dotyczące
zawodu urbanisty w Polsce, w latach 1945 -2014 . Artykuł
został podzielony na 4 rozdziały, z których każdy obejmuje
dany okres historyczny odpowiadający przedziałowi czasowemu obowiązywania poszczególnych ustaw regulujących
kwestię zagospodarowania przestrzennego.
W publikacji autor szczególną uwagę zwraca na te przepisy prawne odnoszące się do prawa do wykonywania
zawodu, a więc tych czyniących zawód ten otwartym bądź
zamkniętym. W końcowej części autor dokonał zwięzłej
analizy tzw. ustawy deregulującej - ustawy likwidującej
dotychczasowe wymogi prawne do wykonywania zawodu
urbanisty oraz likwidującej samorząd urbanistów.
* mgr Jakub Mrożek - doktorant w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu
Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego

Zawód urbanisty w Polsce ma zaskakująco długą historię. Pierwsze uregulowania dotyczące działalności osób zawodowo zajmujących się kwestią planowania
przestrzennego sięgają bowiem 1946r.
Niniejszy artykuł ma za zadanie pokrótce zobrazować prawną historię zawodu
urbanisty, która to jest znacznie dłuższa niż można było by początkowo zakładać.
Jego bowiem pierwsze uregulowania prawne sięgają 1946 roku i to również od
tamtego czasu zawód ten stanowi obiekt zainteresowania przepisów prawa. Z uwagi
na fakt. że do roku 2001. przepisy prawne odnoszące się do osób wykonujących
projekty z zakresu zagospodarowania przestrzennego znajdowały się zwykle w ustawach regulujących kwestię zagospodarowania przestrzennego, z tego też względu
w niniejszym opracowaniu przepisy regulujące ten zawód zostały omówione w zestawieniu z wybranymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego
(w brzmieniu nadanym przez ówczesne przepisy).
REGULACJE W LATACH 1946-1961
Pierwszy aktem prawnym regulującym materię zagospodarowania przestrzennego
był Dekret z dnia 2 kwietnia 1946r. o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym¹. Na jego podstawie sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym
kraju zostały poddane właściwości Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego
(GUPP) oraz podległych mu Regionalnych Dyrekcji Planowania Przestrzennego (RDPP)
oraz Miejscowych Urzędów Planowania Przestrzennego (MUPP).
Na czele GUPP stał prezes mianowany przez Prezydenta Krajowej Rady Narodowej na uprzedni wniosek Rady Ministrów. Z kolei na czele RDPP stali dyrektorzy
mianowani przez Ministra Odbudowy, po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwych
terenowo wojewodów.
Pomimo, że przepisy dekretu nie wprowadzały jednak żadnych konkretnych wymogów wobec pracowników powyższych urzędów to jednak nieporozumieniem
było by stwierdzenie, że w ówczesnych czasach pracownikiem ww. urzędów mogły
zostać dowolne osoby. Przez cały bowiem okres obowiązywania dekretu nieustan1

Dz.U. Nr 16, poz. 109 z późn. zm., dalej jako dekret.
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nie obowiązywało Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 16 lutego 1928r. o prawie
budowlanym i zabudowaniu osiedli². Na podstawie jego przepisów wprowadzono
szczegółowe wymogi m.in. wobec osób starających się o uprawnionych do sporządzania projektów (planów) budynków i robót budowlanych³.
Mimo, że powyżej przytoczone przepisy dotyczyły osób wykonujących czynności
dziś zastrzeżone nie dla urbanisty lecz dla kierowników budowy bądź inspektora
nadzoru budowlanego, to jednak biorąc pod uwagę art. 47 dekretu, zakres obowiązywania tamtejszych przepisów rozciągał się również na pracowników GPP, RDPP
oraz MUPP.
Fakt, że powojenny ustawodawca zdecydował się na ustalenie szczegółowych kryteriów
kwalifikacyjnych jednoznacznie świadczy o doniosłym charakterze tejże działalności.
Powyższy stan prawny nie trwał długo, bowiem uległ znaczącym zmianom wraz
z uchwaleniem ustawy z dnia 27 kwietnia 1949r. o utworzeniu urzędu Ministra
Budownictwa⁴. Na jej to podstawie zlikwidowano GUPP oraz RDPP, zaś sprawy
dotychczas im właściwe przeszły na rzecz Państwowej Komisji Planowania Przestrzennego oraz podległych jej Biur Regionalnych Państwowej Komisji Planowania
Gospodarczego⁵, które to również przejęły dotychczasowy personel RDPP⁶.
Jednak i ten stan prawny nie trwał długo, gdyż już 30 grudnia 1950r. uchwalono
ustawę o organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa⁷, która to znacząco
zmieniła dotychczasową strukturę administracji zagospodarowania przestrzennego. Likwidacji uległa Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, w jej miejsce
zaś został utworzony, działający przy Prezesie Rady Ministrów, Komitet do Spraw
Urbanistyki i Architektury. Komitet ten pozostawał właściwy we wszystkich sprawach z zakresu budownictwa nie zastrzeżonych dla innych organów naczelnych⁸.

2

t.j. Dz.U. z 1939r. Nr 34, poz. 216 z późn. zm., dalej jako Rozporządzenie Prezydenta RP z 1928r.

Wymagano od nich: posiadania odpowiedniego (kierunkowego) wykształcenia wyższego technicznego, odbycia co najmniej 3-letniej praktyki przy robotach budowlanych, władania językiem polskim
w piśmie i słowie, nie bycia karanym za „czyny wynikające z chęci zysku”. Ponadto zaświadczenia, iż
osoby starające się o uzyskanie omawianych uprawnień nie utraciły wcześniej (tj. przed rokiem 1939)
prawa do kierowania robotami budowlanymi. Kandydaci starający się o uzyskanie tychże uprawnień
musieli zdać egzamin z zakresu znajomości przepisów ustawodawstwa budowlanego i administracyjnego, którego to szczegółową organizację regulowało Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia
18 sierpnia 1945r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi
i wykonywania projektów (planów) tych robót (Dz.U. Nr 29, poz. 175 z późn. zm.).
3

4

Dz.U. Nr 30, poz. 216.

Biura te zostały utworzone na mocy Zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania Gospodarczego 27 kwietnia 1949r. (sygn. OR1D-0-04/3).

5

Stwierdzało to Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Budownictwa z dnia 21 lipca 1949r. w sprawie częściowego przejęcia czynności i
personelu Regionalnych Dyrekcji Planowania Przestrzennego przez Biura Regionalne Państwowej
Komisji Planowania Gospodarczego (M.P. Nr A-51, poz. 713).
6
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Podobnie jak wcześniej tak i tym razem zarówno powyższa ustawa, jak i przepisy
wydane na jej podstawie⁹ milczały na temat ewentualnych wymogów stawianych
pracownikom Komitetu. Jednak biorąc pod uwagę, iż przez cały ten okres zachowano w mocy art. 47 dekretu, oraz dopełniające go regulacje z Rozporządzenia Prezydenta RP z 1928r., należy przyjąć, że zawarte tam regulacje miały zastosowanie
również do pracowników Komitetu.
Kolejną zmianą organizacyjną w zakresie zagospodarowania przestrzennego wprowadziło powzięcie Uchwały nr 319 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1954r.
w sprawie organizacji terenowej służby architektoniczno-budowlanej¹⁰. Uchwała ta
była pierwszym aktem prawnym, który szczegółowo - bez odwołań do innych aktów
prawnych - regulował kwestie związane z kwalifikacjami wymaganymi wobec pracowników zajmujących się sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie powyższej uchwały utworzona została terenowa służba architektoniczno-budowlana będąca „fachowym organem” prezydium właściwej Rady
Narodowej, działającym na podstawie i w zgodzie z instrukcjami oraz wytycznymi
Rady Ministrów.
Choć nazwa – służba architektoniczno-budowlana – mogła by wskazywać, że
zakres jej ograniczał się do kwestii budownictwa i architektury, to jednak szczegółowa analiza uchwały 319¹¹ jasno dowodzi, że zajmowała się ona również kwestiami
z zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała nr 319 jako pierwsza wprowadziła również szczegółowe kryteria kwalifikacyjne dla pracowników tejże służby. Skategoryzowani zostali oni w 2 grupach: pracowników fachowych¹² oraz pracowników administracyjnych. Z pośród pierwszej
grupy, na szczeblu wojewódzkiego zarządu architektoniczno-budowlanego można

7

Dz.U. Nr 58, poz. 523, z późn. zm.

Szczegółowy zakres działań Komitetu określało początkowo Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 1950r. w sprawie zakresu działania i organizacji Komitetu do Spraw Urbanistyki i
Architektury (Dz.U. Nr 58, poz. 240). Następnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952r.
w sprawie zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury (Dz.U. Nr 34, poz. 240,
z późn. zm.). Ostatecznie zaś Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury (Dz.U. Nr 4, poz. 16,
Nr 10, poz. 3).
8

9
Chodzi tu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1950r. w sprawie zakresu
działania i organizacji Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury (Dz.U. Nr 58, poz. 530), oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952r. w sprawie zakresu działania Komitetu do
Spraw Urbanistyki i Architektury (Dz.U. Nr 34, poz. 240 z późn. zm.).

M.P. z 1954r. Nr A-59, poz. 790, z późn. zm., dalej jako uchwała 319. Podkreślić jednak należy,
że utworzenie tejże służby nie pociągnęło za sobą likwidację Komitetu do Spraw Urbanistyki i
Architektury, który to został zlikwidowany dopiero w wyniku ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. o
przekształceniu Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (Dz.U. Nr 29, poz. 164).
10
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Weryfikator
Projektów
(od 1957r.)
Urbanista
Województwa (Miasta)

Technik
Urbanista

w latach 1954-1957

w latach 1957-1961

Wyższe studia
architektoniczne oraz co
najmniej 2 lata pracy zawodowej
lub
Zawodowe studia
urbanistyczne lub
budowlane oraz 3 lata
pracy zawodowej

Wyższe studia
architektoniczne oraz 3
lata doświadczenia
zawodowego w biurach
projektów i na budowach
lub
Zawodowe studia
urbanistyczne lub
budowlane oraz 5 lat
doświadczenia
zawodowego w biurach
projektów i na budowach

Wyższe studia
architektoniczne oraz 2 lata
doświadczenia zawodowego w biurach projektów i na
budowach
lub
zawodowe studia
urbanistyczne lub budowlane oraz 3 lata doświadczenia zawodowego w biurach
projektów i na budowach

Wyższe studia
architektoniczne oraz
co najmniej 2 lata pracy
zawodowej
lub
Zawodowe studia
urbanistyczne lub
budowlane oraz 3 lata
pracy zawodowej

Zawodowe studia urbanistyczne lub budowlane
oraz 2 lata pracy zawodowej

Zawodowe studia
urbanistyczne lub
budowlane oraz 2 lata
pracy zawodowej

Weryfikator
Projektów

Zawodowe studia
urbanistyczne lub
budowlane oraz 2 lata
pracy zawodowej
w biurach projektów
i na budowach

Technik
Urbanista

Na szczeblu miejskiego zarządu
architektoniczno-budowlanego,
w miastach poniżej 100 tys.
mieszkańców

Na szczeblu
wojewódzkiego zarządu architektoniczno-budowlanego

Wymagania kwalifikacyjne

Urbanista
Miejski

Urbanista
Miejski/
Weryfikator
Projektów

Na szczeblu
powiatowym

wyodrębnić następujące „urbanistyczne” stanowiska: Urbanisty Wojewódzkiego –
Miejskiego (od roku 1957 Kierownika Działu Urbanistyki); Weryfikatora Projektów
(od roku 1957 Urbanisty Wojewódzkiego – Miejskiego) oraz Technika Urbanisty.
Na szczeblu zarządu miejskiego¹³ istniały 3 stanowiska pracowników fachowych
terenowej służby architektoniczno-budowlanej, których zakres zadań był właściwy dla urbanisty – Urbanista Miejski; Miejski Weryfikator Projektów, oraz Technik
Urbanista. Szczegółowe kryteria stawiane osobom zajmującym ww. stanowiska
prezentuje tabela poniżej.

Urbanista
Wojewódzki
(Miejski)
(od 1957r.)
Kierownik
Działu
Urbanistyki
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Na szczeblu miejskiego zarządu
architektoniczno-budowlanego
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Technik
Urbanista

Wyższe studia
architektoniczne oraz
3 lata doświadczenia
zawodowego w biurach
projektów
i na budowach
lub
Zawodowe studia
urbanistyczne lub
budowlane oraz 3 lata
pracy zawodowej

Zawodowe studia urbanistyczne lub budowlane
oraz 2 lata pracy zawodowej

(stanowisko nie istniało)

Wyższe studia
architektoniczne oraz
co najmniej 2 lata pracy
zawodowej
lub
Zawodowe studia
urbanistyczne lub
budowlane oraz 3 lata
pracy zawodowej

(stanowisko nie istniało)

Zawodowe studia
urbanistyczne lub
budowlane oraz 1 rok
pracy zawodowej

Uwaga!
Na podstawie §14 ust. 2 uchwały nr 319 w uzasadnionych przypadkach Prezes
komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury mógł zwolnić z zaprezentowanych
wyżej wymogów kwalifikacyjnych
Tabela 1. Schemat wymogów wobec osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do
projektowania w planowaniu przestrzennym w latach 1961-1984.
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Terenowa służba architektoniczno-budowlana istniała od 1954 do 1963r., a więc
niemalże przez cały czas obowiązywania dekretu oraz w początkowym okresie obowiązywania ustawy z dnia 31 stycznia 1961r. o planowaniu przestrzennym¹⁴. Przy czym
rozwiązanie jej w 1961r. nie pociągnęło za sobą utworzenia w jej miejsce nowych,
równie wyspecjalizowanych organów, o czym szerzej mowa w kolejnym rozdziale.
REGULACJE W LATACH 1961-1984
Kolejnym aktem prawnym normującym kwestie ładu przestrzennego była ustawa
z dnia 31 stycznia 1961r. o planowaniu przestrzennym¹⁵. Regulacje dotyczące osób wykonujących działalność z zakresu zagospodarowania przestrzennego znalazły się w art. 29
tejże ustawy¹⁶. Na jego podstawie projekty planów zagospodarowania przestrzennegomogły być opracowywane wyłącznie przez osoby posiadające tzw. „fachowe kwalifikacje”, które dodatkowo miały być potwierdzone przez właściwe organy¹⁷.
Mimo zawartej w powyższym art. 29 delegacji ustawowej Przewodniczący Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury nigdy nie wydał stosownego rozporządzenia regulującego powyższe kwestie kwalifikacji fachowych do opracowywania planów
zagospodarowania przestrzennego. Nie dokonał tego również Minister Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska, który zyskał to uprawnienie wraz z ogłoszeniem
tekstu jednolitego do ustawy w 1975r. Tym samym przez cały okres obowiązywania
ustawy tj. 1961-1984 przepis ten nie miał zastosowania. Jednak z jego analizy można
wnioskować, iż zamiarem ustawodawcy było, by „kwalifikacje fachowe” mogły uzyskać
wyłącznie osoby o kierunkowym wykształceniu oraz posiadające stosowne, nabyte
w toku odbywania praktyk zawodowych, doświadczenie. Powyższy przepis milczy natomiast na temat ewentualnego egzaminu potwierdzającego posiadanie stosownych
(fachowych) kwalifikacji.
Na koniec analizy powyższego przepisu warto podkreślić, iż posiadanie rękojmi – fachowych kwalifikacji – do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miało być rejestrowane. Wskazuje na to ust. 2 pkt. 4 analizowanego przepisu,
gdzie mowa jest o sposobie prowadzenia ewidencji osób, które otrzymały zaświadczenie.
11

[zob.] §4 uchwały 319.

12

Od 1957r. pracownicy inżynieryjno-techniczni.

Od roku 1957 zorganizowano dodatkowy szczebel pośredni, w postaci miejskiego zarządu
architektoniczno-budowlanego w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, w obrębie którego utworzono stanowisko Urbanisty miejskiego. Na stanowisko to wymagano posiadanie wyższego
wykształcenia architektonicznego oraz co najmniej 2 letniego doświadczenia zawodowego lub
posiadanie ukończonych studiów zawodowych o kierunku urbanistycznymi lub budowlanymi
oraz co najmniej 3 letniego doświadczenia zawodowego.
13

14

t.j. Dz.U. z 1975r. Nr 11, poz. 67 z późn. zm.

15

[zob.] przypis nr 15.

16

Od chwili opublikowania tekstu jednolitego w 1975r. dotychczasowy art. 29 stał się art. 28.
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Powyższy stan prawny dodatkowo skomplikowało powzięcie uchwały nr 146 Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 1963r. w sprawie organizacji sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego¹⁸. Na jej podstawie zlikwidowano
terenową służbę architektoniczno-budowlaną. W jej miejsce powołano pracownie
oraz zespoły urbanistyczne dla opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały podporządkowane kierownikom
wydziałów budownictwa, urbanistyki i architektury odpowiednich tzn. wojewódzkich, powiatowych, miejskich (dla miast stanowiących powiaty), oraz dzielnicowych
w miastach wyłączonych
z województw¹⁹ prezydiów
(...) można wnioskować, iż zamiarem
rad narodowych²⁰. Orgaustawodawcy było, by „kwalifikacje
nami nadzorczymi nad
pracowniami oraz zesfachowe” mogły uzyskać wyłącznie
połami urbanistycznymi
osoby o kierunkowym wykształceniu
zostały wojewódzkie, (dla
miast wydzielonych) mieoraz posiadające stosowne,
jskie oraz powiatowe²¹
nabyte w toku odbywania praktyk
komisje urbanistyczno-architektoniczne. Do ich
zawodowych, doświadczenie
zadań należało (m.in.) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warto tutaj wspomnieć, że przewodniczącym komisji urbanistyczno-architektonicznej
był z urzędu kierownik wydziału budownictwa, urbanistyki i architektury. Pozostałych zaś członków komisji powoływało Prezydium (właściwej) Rady Narodowej na
wniosek kierownika wydziału budownictwa, urbanistyki i architektury.
Niestety przepisy uchwały z 1963r. milczą na temat kwalifikacji zawodowych pracowników pracowni lub zespołów urbanistycznych. W związku z czym należy przyjąć,
iż wobec zatrudnianych tam osób nie stawiano żadnych szczególnych wymogów.
Pozostawało to dość zaskakujące wziąwszy pod uwagę §5 ust. 4 uchwały z 1963r. na
17 Zaznaczyć trzeba, że powyższy przepis dotyczył wyłącznie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, bowiem zgodnie z art. 7 i 8 powyższej ustawy, regionalne plany zagospodarowania przestrzennego – plany sporządzane dla obszaru całego województwa (jako plany ogólne), oraz dla wydzielonych części
województwa (jako plany szczegółowe) – sporządzane były przez wojewodów, przy współpracy z odpowiednich
komisji. W skład których wchodzili przedstawiciele: organów administracji państwowej; instytucji naukowych;
oraz tzw. „znawcy odpowiednich zagadnień”.
18

M.P. Nr 40, poz. 197 z późn. zm., dalej jako uchwała z 1963r.

19

Miastami wydzielonymi z województw były: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań.

20

§1 ust. 4 uchwały z 1963r.

Powiatowe (miejskie) komisje urbanistyczno-architektoniczne były powoływane wyłącznie za
zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
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podstawie którego wytyczne w sprawach szczegółowego powoływania organizacji,
trybu i zasięgu działania poszczególnych komisji urbanistyczno-architektonicznych
miały zostać ustalone przez Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury.
Powyższy stan prawny uległ nieznacznej zmianie na mocy uchwały nr 148 Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 1976r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, uzgadniania
i zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego²². Na jej
podstawie plany zagospodarowania przestrzennego sporządzały odpowiednio: wojewódzkie i gminne rady narodowe²³, przy czym prace związane ze sporządzeniem
ww. planów wykonywały Wojewódzkie Biura Planowania Przestrzennego.
Ocena uregulowań prawnych, obwiązujących w latach 1961-1984 jest niemożliwa,
brak wydania rozporządzenia do art. 28 ustawy z 31 stycznia 1961r. o planowaniu
przestrzennym powodował powstanie luki prawnej skutkującej niemożliwością zastosowania regulacji z tejże ustawy.
REGULACJE W LATACH 1984-1994
Trzecim aktem regulującym sprawy planowania przestrzennego była ustawa z dnia
12 lipca 1984r. o planowaniu przestrzennym²⁴. Na jej podstawie osoby wykonujące czynności z zakresu planowania przestrzennego musiały się legitymować tzw.
uprawnieniami do projektowania w planowaniu przestrzennym. Kryteria zaś stawiane osobą chcącym je uzyskać zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 31 stycznia 1985r. w sprawie warunków

22

M.P. Nr 31, poz. 135, dalej jako uchwała z 1976r.

W związku z wprowadzeniem w 1975r. nowego zasadniczego, dwustopniowego podziału administracyjnego państwa, likwidacji uległy dotychczasowe „duże” województwa (17) oraz powiaty,
w ich miejsce zaś powołano, istniejące do 1998r. „małe” województwa, w liczbie 49.
23

24

t.j. Dz.U. z 1989r. Nr 17, poz. 99 z późn. zm.

25

Dz.U. z 1985r. Nr 3, poz. 14, dalej jako rozporządzenie. Odnotować należy, że na jego podstawie

określono, iż projekty planów zagospodarowania przestrzennego oraz założeń do regionalnych
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłącznie opracowywać mogły: wojewódzkie biura planowania przestrzennego oraz biura projektowe. Przy czym projekty oraz założenia
planów zagospodarowania przestrzennego mogły być wykonywane wyłącznie przez biura projektowe posiadające pracownie lub wyspecjalizowane zespoły w zakresie planowania przestrzennego.
Co równie istotne wskazano, że w przepisach tych uregulowano, że biura projektowe, czyniące zadość
powyższemu wymogowi, musiały zatrudniać co najmniej jedną osobę uprawnioną do projektowania
w planowaniu przestrzennym, oraz to właśnie jej powierzać funkcje projektanta planu.

Rozporządzenie milczało na temat kierunku tychże studiów, w związku z czym należy przyjąć
iż chodziło tu o dowolny kierunek studiów wyższych. Natomiast biorąc po uwagę ówczesny system szkolnictwa wyższego – opierający się na pięcioletnich, jednolitych studiach magisterskich –
należy przyjąć iż założeniem Ministra, wydającego powyższe rozporządzenie było legitymowanie
się tytułem magistra.

26
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sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki opracowujące plany zagospodarowania przestrzennego, oraz przygotowania zawodowego do wykonywania
funkcji w zakresie projektowania w planowaniu przestrzennym²⁵.
Wspomniane wcześniej uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym zostały szczegółowo uregulowane w §4 rozporządzenia. Na jego podstawie do uzyskania uprawnień wymagane było: ukończenie studiów wyższych²⁶;
ukończenie studiów podyplomowego planowania przestrzennego²⁷; odbycie trzyletniej praktyki zawodowej w zakresie planowania przestrzennego²⁸; złożenie egzaminu²⁹, przed, powołaną przez ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej,
komisją egzaminacyjną³⁰.
Podkreślić należy, że złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym nie było
to równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do projektowania w planowaniu
przestrzennym. Bowiem dopiero wydanie, przez Ministra Administracji i Gospodarki
Przestrzennej, decyzji było równoznaczne z uzyskaniem tychże uprawnień.
Opisując ówczesne przepisy regulujące kwestię uprawnień do projektowania
w planowaniu przestrzennym niemożna zapomnieć o §11 ust. 1 rozporządzenia.
Na jego mocy uregulowano „drugą drogę” do uzyskania uprawnień w projektowaniu w planowaniu przestrzennym. Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej mógł, w drodze decyzji, przyznać powyższe uprawnienia osoby która posiadała
odpowiednie doświadczenie zawodowe³¹ bądź uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy Towarzystwa Urbanistów Polskich w specjalności „zagadnienia kształtowania
funkcjonalno-przestrzennego”.

27
Z obowiązku zwolnił dwie kategorie osób o wykształceniu szczególnie przydatnym do wykonywania pracy projektanta planowania przestrzennego tj. osoby z wykształceniem wyższym
z zakresu gospodarki przestrzennej oraz osoby z wykształceniem wyższym technicznym o kierunku architektonicznym, przy czym studia te musiały zostać ukończone pracą dyplomowa
z zakresu planowania przestrzennego.
28
Rozporządzenie określało również niezbędne elementy tejże praktyki, do których zaliczono:
wykonanie co najmniej jednego opracowania projektowego z zakresu planowania przestrzennego, które – co ważne – musiało zostać pozytywnie ocenione przez Towarzystwo Urbanistów
Polskich bądź odbycie praktyki zawodowej w wojewódzkim biurze planowania przestrzennego.
W takim wypadku oceny opracowania projektu z zakresu planowania przestrzennego dokonywała
wojewódzka komisja urbanistyczno-architektoniczna. Warto również dodać, że za dorobek zawodowy uznawano także projekt z zakresu planowania przestrzennego nagrodzony przez Ministra
Administracji i Gospodarki Przestrzennej, przy czym projekt ten mógł być zarówno projektem
autorskim jak i współautorskim

Składającego się z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego. W skład każdego z etapów
wchodziło: sprawdzian znajomości przepisów prawa z dziedziny planowania przestrzennego; ocena umiejętności sporządzania programów z zakresu planowania przestrzennego i odczytywania
wyników studiów i badań; ocena zdolności dokonywania syntez opracowań stanowiących części
składowe planu.
29
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Osoby te składały wyłącznie wniosek wraz ze stosownymi dokumentami, na podstawie którego Minister wydawał decyzję oraz dokonywał wpisu do rejestru osób
posiadających uprawnienia do planowania w projektowaniu przestrzennym.
Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej był również organem dyscyplinarnym w stosunku do osób posiadających ww. uprawnienia – posiadał prawo
do cofnięcia uprawnień w dziedzinie projektowania w planowaniu przestrzennym³².
Cofnięcie tegoż uprawnienia, podobnie jak i jego nadanie odbywało się na w drodze
decyzji po przeprowadzeniu rozprawy, oraz po zasięgnięciu opinii członków komisji
egzaminacyjnej. Samo zaś wszczęcie procedury dyscyplinarnej mogło nastąpić wyłącznie na wniosek właściwego organu.
Reasumując reżim prawny ustawy z dnia 12 lipca 1984r. o planowaniu przestrzennym w zakresie dotyczącym uprawnień do projektowania w planowaniu
przestrzennym doskonale łączył zasadę otwartości zawodu z wymogami stawianymi osobom posiadającym stosowne uprawnienia, przy jednoczesnym nie powoływaniu samorządu zawodowego. Tym samym również powyższe uregulowania
mogłyby z powodzeniem być uznane za wzorzec dla ustawodawcy przy projektowaniu ewentualnych zmian.

Program praktyk:
Dokonanie co najmniej jednego opracowania
projektowego z zakresu planowania
przestrzennego, pozytywnie ocenionego przez
Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Odbycie trzyletniej
praktyki zawodowej

W przypadku gdy powyższej opracowanie
zostało dokonane w Wojewódzkim Biurze
Planowania Przestrzennego oceny dokonywała
komisja urbanistyczno-architektoniczna lub rada
naukowo-techniczna działająca przy tym organie.
lub
Autorstwo lub współautorstwo opracowania
projektowego z zakresu planowania
przestrzennego nagrodzonego przez Ministra
Administracji i Gospodarki Przestrzennej.

Wymogi kwalifikacyjne:

Zakres egzaminu:
Ukończenie studiów
wyższych

Ukończenie studiów
podyplomowych z
zakresu planowania
przestrzennego

•• sprawdzian
znajomości przepisów
z dziedziny planowania
przestrzennego;

Dowolny kierunek

Z obowiązku tego zwolniono:
•• osoby z wykształceniem wyższym
architektonicznym, jeżeli studia te zostały
zakończone pracą dyplomową z zakresu
planowania przestrzennego;

••osoby z wykształceniem wyższym z zakresu
gospodarki przestrzennej.
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Złożenie egzaminu
(pisemnego i ustnego)

•• ocenę umiejętności
sporządzania
programów z
zakresu planowania
przestrzennego i
odczytywania wyników
studiów i badań;
•• ocenę zdolności
dokonywania
syntezy opracowań
stanowiących
elementy składowe
planu.

Skład komisji
egzaminacyjnej:
Powoływani przez
Ministra Administracji
i Gospodarki Przestrzennej znawcy
zagadnień planowania
przestrzennego z:
•• ośrodków akademickich
i naukowych;

••Towarzystwa

Urbanistów Polskich;

••Stowarzyszenia

Architektów Polskich;

••Stowarzyszeń

naukowo-technicznych
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Lub

Posiadanie
odpowiedniego
doświadczenia
zawodowego,
nabytego
w toku pracy w:

W przypadku pełnienia funkcji generalnego lub
głównego projektanta lub kierownika biura, pracowni
albo zespołu projektowego
3 lata

•• wojewódzkich
biurach planowania
przestrzennego;
•• w pracowniach
bądź zespołach
urbanistycznych
biur projektowych;
•• instytucjach
naukowo
technicznych

W przypadku pełnienia funkcji starszego projektanta
lub projektanta, koordynującego opracowania
specjalistyczne w ramach planów zagospodarowania
przestrzennego
5 lat

Lub

REGULACJE ISTNIEJĄCE W LATACH 1994-2001
Kolejną ustawą normującą materię zawodu urbanisty była ustawa z dnia 12 lipca
1994r. o planowaniu przestrzennym³³. Na jej mocy odstąpiono od dotychczas
stosowanej nomenklatury „planowania przestrzennego” na rzecz „zagospodarowania przestrzennego”.
W art. 51 ustawy z 1994r. wprowadzono definicję legalną powyższego pojęcia,
oraz określono, że wykonywanie czynności wchodzące w jego zakres wymagało posiadania „uprawnień urbanistycznych”.
Ustawodawca uregulował również, w art. 52 ustawy z 1994r., ramowe kryteria
kwalifikacyjne potrzebne do uzyskania uprawnień urbanistycznych. Ich szczegółową konkretyzację miało określić stosowne rozporządzenie, którego kompetencje do
wydania początkowo posiadał Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a po nowelizacji w 1997r. Prezes Rady Ministrów.
Na podstawie powyższego przepisu wydano dwa stosowne rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie uprawnień urbanistycznych³⁴, a po noweli z 1997r. Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1999r. w sprawie uprawnień urbanistycznych³⁵.
Uzyskanie powyższych uprawnień urbanistycznych wiązało się, nie tylko ze
spełnieniem określonych kryteriów dot. wykształcenia, w rozporządzeniu z 1994r.
uregulowano również zakres i czas trwania praktyk zawodowych, odbycie których
było niezbędne w celu uzyskania ww. uprawnień. Praktykę można było odbywać
u podmiotów gospodarczych³⁶ za wyłączeniem osób fizycznych. Czas trwania praktyk
miał być nie mniejszy niż 3 lata, przy czym wobec osób posiadających wykształcenie
inne niż architektoniczne i urbanistyczne czas trwania praktyk liczony był od

W jej skład wchodzili znawczy zagadnień planowania przestrzennego z: ośrodków akademickich i naukowych, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
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Posiadanie uprawnień rzeczoznawcy Towarzystwa Urbanistów Polskich,
w specjalności zagadnienia kształtowania funkcjonalno-przestrzennego

Uzyskanie uprawnień do projektowania
w planowaniu przestrzennym na podstawie
decyzji Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej

Tabela 2. Schemat wymogów wobec osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do
projektowania w planowaniu przestrzennym w latach 1984-1994.

Które wynosiło: a) 3 lata – dla osób pełniących funkcje generalnego lub głównego projektanta albo kierownika biura, pracowni lub zespołu projektowego w toku pracy w wojewódzkich
biurach planowania przestrzennego, pracowniach lub zespołach biur projektowych lub instytucjach naukowo-badawczych, bądź b) 5 lat – dla osób pełniących funkcje starszego projektanta
lub projektanta koordynującego opracowania specjalistyczne w ramach planów zagospodarowania przestrzennego w ww. instytucjach.
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Była to jedyna kara dyscyplinarna przewidziana ówczesnymi przepisami.

33

t.j. Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, dalej jako ustawa z 1994 r.

34

Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 39, dalej jako rozporządzenie z 1994 r.

35

Dz.U. Nr 10, poz. 86 , dalej jako rozporządzenie z 1999r.

W ówczesnej obowiązującej ustawie z dnia 23 grudnia 1988r. o działalności gospodarczej
(Dz.U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324 ; z późn. zm.) mowa była – do 1997r. – nie o przedsiębiorcy lecz
o podmiocie gospodarczym.
36
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chwili ukończenia stosownych studiów podyplomowych. Rozporządzenie z 1994r.
regulowało również odgórnie ramowy program praktyk, zgodnie z nim niezbędnym
elementem praktyki było dokonanie w jej trakcie opracowania: studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz trzech miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego lub części miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Powyższe, bardzo rygorystyczne regulacje, uległy zmianie wraz z wydaniem rozporządzenia z 1999r. Na jego to podstawie skróceniu uległ czas praktyk – z trzech
do dwóch lat. Zmianie uległ również ramowy program praktyk, w skład którego
wchodziły następujące, niezbędne elementy: opracowanie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzenie dwóch
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Likwidacji uległa również regulacja dot. chwili, z którą liczony był czas trwania
praktyk, wobec osób nie posiadających wykształcenia kierunkowego.
Postępowanie kwalifikacyjne wymagane do uzyskania uprawnień urbanistycznych odbywało się na
(...) po w ustawie z 1994r., po raz podstawie wniosku skiepierwszy pojawił się katalog rowanego do Ministra
Gospodarki Przestrzenkar dyscyplinarnych do których nej i Budownictwa, zaś
należało: upomnienie; zawieszenie toczyło się przed Komisją
Kwalifikacyjną. Nową reuprawnień z obowiązkiem zdania gulacją było określenie
egzaminu; cofnięcie uprawnień składu komisji kwalifikacyjnej, do której mogły
wejść wyłącznie osoby posiadające uprawnienia urbanistyczne.
Zmianie, w stosunku do poprzednich regulacji, uległa procedura dyscyplinarna.
Przede wszystkim odpowiedzialność ta została pośrednio uregulowana w art. 54
ustawy z 1994r., oraz w rozporządzeniach dotyczących kwalifikacji wymaganych
do uzyskania uprawnień urbanistycznych, o których będzie mowa niżej³⁷. Minister
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa³⁸ zachował kompetencje organu dyscyplinarnego, mógł on jednak wszcząć opisywane postępowanie również z urzędu, nie
zaś jak dotychczas wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego organu. Przy czym samo
wszczęcie postępowania wiązało się z uzyskaniem wyjaśnień osoby przygotowującej
lub kierującej przygotowaniem opracowania będącego przedmiotem postępowania

37

Podstawę do takiego unormowania dawał art. 52 ust 4 ustawy z 1994 r. in fine.

38

A po nowelizacji z 1997r. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Komisja ta początkowo działała przy Ministrze Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
po nowelizacji w 1999r. Prezesie Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
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dyscyplinarnego oraz opinii zarządu gminy, której dotyczyło opracowanie będące
przedmiotem postępowania dyscyplinarnego.
Materiały te przekazywane były, celem dalszej weryfikacji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (KOZ)³⁹, która pomimo swojej nazwy była organem o charakterze
stricte opiniująco-doradczym, bowiem jej wnioski w żaden sposób nie były wiążące dla
Ministra. Członków KOZ wyznaczał organ dyscyplinarny, tj. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa/Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast⁴⁰. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej wyrażała opinię w kwestii odpowiedzialności zawodowej, m.in. w sprawie przeprowadzenia rozprawy, której to przeprowadzenie stało
się fakultatywne⁴¹.
Na koniec opisywania odpowiedzialności dyscyplinarnej warto zwrócić uwagę,
iż w ustawie z 1994r., po raz pierwszy pojawił się katalog kar dyscyplinarnych, do
których należało: upomnienie; zawieszenie uprawnień z obowiązkiem zdania egzaminu; cofnięcie uprawnień. Same zaś kary dyscyplinarne wydawane były w drodze
decyzji administracyjnych.
Wobec faktu, że szczegółowe regulacje dotyczące zawodu urbanisty (uprawnieniem
do projektowania w planowaniu przestrzennym) w latach 1994-2001 były zawarte
w 2 rozporządzeniach, nie jest możliwa jednolita ocena tychże uregulowań. Toteż
poniżej, krótkiej ocenie, poddano wpierw regulacje z 1994r., zaś później te z roku 1999.
Ustawa z 1994r. w znacznie bardziej szczegółowy sposób regulowała uprawnienia
urbanistyczne niż wcześniejsze przepisy. Wprowadzenie niezwykle rygorystycznych
obostrzeń wobec osób pragnących uzyskać uprawnienia urbanistyczne, powodowało, że (nie licząc bardzo wąskiej grupy osób o wykształceniu kierunkowym ze specjalizacją) faktycznie było ono niemalże nieosiągalne do zrealizowania dla innych osób.
Tym samym też pozytywnie należy ocenić zmianę ww. uregulowań w 1999 roku.
Rozszerzenie katalogu „wykształcenia odpowiedniego do uzyskania uprawnień
urbanistycznych” o kierunek gospodarka przestrzenna, było krokiem zmierzającym
ku zwiększeniu otwartości tegoż zawodu. Trudno jednak jednoznacznie ocenić
powiększenie – w stosunku do osób o nie-kierunkowym wykształceniu – minimalnego
wymiaru godzinowego obowiązkowego programu nauczania zagadnień związanych z szeroko pojmowanym planowaniem przestrzennym, przy jednoczesnym
zmniejszeniu minimalnego wymiaru godzin nauczania na studiach podyplomowych
uderzało przede wszystkim w osoby pragnące uzyskać uprawnienia urbanistyczne,
a studiujące w oparciu o program studiów zawierający dotychczasową minimalną ilość
godzin zawierających zagadnienia związanych z planowaniem przestrzennym. Tym

Jednak w tym wypadku, inaczej niż przy Komisjach Kwalifikacyjnych przepisy milczały nt.
kryteriów stawianych jej członkom.
40

41 W tymże dezyderacie mogła wnosić również o udział w rozprawie właściwego przedstawiciela
stowarzyszenia zawodowego.
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samym trudno jest obiektywnie ocenić, czy regulacje te istotnie sprzyjały szerszemu
otwarciu zawodu na osoby legitymujące się nie-kierunkowym wykształceniem.
Jednoznacznie pozytywnie należy natomiast ocenić skrócenie minimalnego czasu
praktyk z 3 do 2 lat przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu niezbędnych prac wymaganych do wykonania w trakcie ich trwania. Podobnie pozytywnie należy podejść
do rezygnacji z regulacji czasu naliczania praktyki wobec osób o nie-kierunkowym
wykształceniu.
Podsumowując, rozporządzenie z 1999r. nieznacznie ułatwiło dostęp do uzyskania
uprawnień urbanisty. Mimo zachowania generalnego wymogu posiadania kierunkowego, oraz podwyższenia minimalnego progu godzinowego wobec kandydatów
z nie-kierunkowym wykształceniem, przy jednoczesnym zwiększeniu minimalnego
wymiaru godzin na studiach podyplomowych, oraz skrócenia czasu trwania oraz
zmniejszenia ilości niezbędnych elementów praktyk zawodowych, istotnie mogło
przyspieszyć proces uzyskania uprawnień urbanistycznych.

Opracowanie:

Odbycie
trzyletniej
praktyki
zawodowej
u osób prawnych

••trzech miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego

••sześciu miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego

Ukończenie studiów
o kierunku architektura
i urbanistyka w specjalności
urbanistyka

(brak dodatkowych
wymogów)

Ukończenie studiów
o kierunku architektura
i urbanistyka w specjalności
architektura

Wymagane uzupełnienie
studiami podyplomowymi
z zakresu planowania
przestrzennego, urbanistyki
lub gospodarki przestrzennej,
o programie nauczania nie
mniejszym niż 200 godzin.

Ukończenie studiów,
zawierających
w obowiązkowym programie
nauczania zagadnienia
związane z planowaniem
przestrzennym, urbanistyką
lub gospodarką
przestrzenną w wymiarze
co najmniej 45 godzin

•• studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy;

lub

Wymogi kwalifikacyjne

Wykształcenie
wyższe:
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Wymagane uzupełnienie
studiami podyplomowymi
z zakresu planowania
przestrzennego, urbanistyki
lub gospodarki przestrzennej,
o programie nauczania nie
mniejszym niż 400 godzin.

Wobec osób posiadających
wykształcenie zawierające
w obowiązkowym programie
nauczania zagadnienia
związane z planowaniem
przestrzennym, urbanistyką
lub gospodarką przestrzenną
w wymiarze co najmniej 45
godzin, uzupełnione studiami
podyplomowymi z zakresu
planowania przestrzennego,
urbanistyki lub gospodarki
przestrzennej, o programie
nauczania nie mniejszym
niż 400 godzin. czas trwania
praktyki liczony od chwili
ukończenia studiów
podyplomowych

Zakres egzaminu
kwalifikacyjnego:

••w części pisemnej:
Przedłożenie
egzaminu
(ustnego
i pisemnego)
przed komisją
kwalifikacyjną

sprawdzenie znajomości
przepisów związanych
z gospodarką przestrzenną

••w części ustnej:

sprawdzenie praktycznej
umiejętności opracowywania studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
oraz miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego

Skład komisji
kwalifikacyjnej:

••Wyłącznie przedstawiciele
posiadający uprawnienia
urbanistyczne

••Pięcioosobowe zespoły
wyłonione spośród
członków komisji

Uzyskanie uprawnień na podstawie decyzji o nadaniu uprawnień
urbanistycznych wydawanej, wraz ze stosownym świadectwem, przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Tabela 3. Schemat wymogów kwalifikacyjnych wobec osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnień urbanisty w latach 1994-1999.
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Zakres egzaminu
kwalifikacyjnego:

Wymogi kwalifikacyjne:

••w części pisemnej:
Ukończenie studiów
o kierunku architektura
i urbanistyka oraz
gospodarka przestrzenna

Wykształcenie
wyższe:

Odbycie
dwuletniej
praktyki
zawodowej u
przedsiębiorcy
lub jednostkach
organizacyjnych
organów
administracji
publicznej

Ukończenie studiów,
zawierających
w obowiązkowym programie
nauczania zagadnienia
związane z planowaniem
przestrzennym, urbanistyką
lub gospodarką przestrzenną
w wymiarze co najmniej 90
godzin

(brak dodatkowych wymogów)

Wymagane uzupełnienie
studiami podyplomowymi
z zakresu planowania
przestrzennego, urbanistyki
lub gospodarki przestrzennej,
o programie nauczania nie
mniejszym niż 300 godzin.

••studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy;
planów
zagospodarowania
przestrzennego

••w części ustnej:

sprawdzenie praktycznej
umiejętności opracowywania studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego

Skład komisji
kwalifikacyjnej:

••Wyłącznie przedstawiciele
posiadający uprawnienia
urbanistyczne

••trzyosobowe zespoły
wyłonione spośród
członków komisji

Tabela 4. Schemat wymogów kwalifikacyjnych wobec osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnień urbanisty w latach 1999-2001.

Opracowanie:

••dwóch miejscowych

Przedłożenie
egzaminu
(ustnego
i pisemnego)
przed komisją
kwalifikacyjną

sprawdzenie znajomości
przepisów związanych
z gospodarką przestrzenną oraz umiejętności
praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy
w zakresie urbanistyki

(brak dodatkowych wymagań)

REGULACJE ISTNIEJĄCE W LATACH 2001-2014
Uchwalenie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów⁴², kompletnie zmieniło dotychczasowy porządek prawny w zakresie uprawnień urbanistycznych. Na jej podstawie
utworzono samorząd urbanistów, co też oznaczało, że zawód ten stał się zawodem
zaufania publicznego.
Jeszcze przed przejściem do omawianych regulacji dotyczących samorządu zawodowego oraz wykonywania zawodu urbanisty, zaznaczyć należy, że dalsza część
42

t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 932 z późn. zm., dalej jako ustawa z 2000 r.

tj. w brzmieniu z Dz.U. z 2001r. Nr. 5, poz. 42, z 2002r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240,
poz. 2052, z 2003r. Nr 124 , poz. 1152, Nr 190, poz. 1846, z 2004r. Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 150,
poz. 1247, z 2008r. Nr 210, poz. 1321, z 2010 r. Nr 200, poz. 1326, z 2012r. poz. 951.
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opracowania będzie zawierać przepisy wg stanu prawnego na miesiąc lipiec 2013r.⁴³,
a więc wg brzmienia jakie miało miejsce w przededniu uchwalenia ustawy deregulującej - likwidującej samorząd zawodowy urbanistów.
W art. 5 ust. 3 ustawy z 2000r. w enumeratywny sposób wymieniono krąg osób
mogących ubiegać się o prawo do wykonywania zawodu urbanisty w Polsce. Osoby
te musiały spełnić jedną z zawartych w nim przesłanek.

2-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy
Ukończenie
związanej z gospodarką
studiów o
przestrzenną
kierunku

(na podstawie ustawy z dnia 12 lipca1984r. o planowaniu
przestrzennym)

Wykształcenie wyższe

posiadanie uprawnień uzyskanych na podstawie wcześniejszych ustaw

Wymogi kwalifikacyjne:

Uprawnień do projektowania w planowaniu przestrzennym

Ukończenie
studiów,

Ukończenie
studiów o
dowolnym
kierunku

(brak dodatkowych wymogów)

Wymagane
uzupełnienie studiami
podyplomowymi z
zakresu planowania
przestrzennego,
urbanistyki lub
gospodarki
przestrzennej

3-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy związanej z
gospodarką przestrzenną

Wymagane
uzupełnienie studiami
podyplomowymi z
zakresu planowania
przestrzennego,
urbanistyki lub
gospodarki
przestrzennej

Złożenie
egzaminu ze
znajomości
przepisów
prawnych
dotyczących
gospodarki
przestrzennej
oraz
praktycznego
zastosowania
wiedzy w
zakresie
urbanistyki

Uprawnień urbanistycznych

3-letnie
doświadczenie
zawodowe
w pracy
związanej z
gospodarką
przestrzenną

Lub

(na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym)

Lub
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Posiadanie kwalifikacji
zawodowych do
projektowania
zagospodarowania
przestrzeni i
zagospodarowania
przestrzennego w skali
lokalnej i regionalnej

Posiadanie decyzji wydanej przez Krajową
Izbę Urbanistów o uznaniu zagranicznych
kwalifikacji zawodowych

Tabela 5. Schemat wymogów kwalifikacyjnych wobec zawodu urbanisty w latach
2001-2014
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Z racji kreacji samorządu zawodowego ustawa z 2000r., szczegółowo określiła
jego strukturę regulując, że na szczeblu centralnym funkcjonować miała Krajowa
Izba Urbanistów (KIU), zaś na szczeblu terenowym Okręgowe Izby Urbanistów (OIU)⁴⁴.
W ramach samorządu urbanistów działały: Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne
oraz Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. Postępowanie kwalifikacyjne toczyło się przed
Okręgową Komisją Kwalifikacyjną, która to też przeprowadzała egzamin oraz wydawała decyzję o nadaniu uprawnień do wykonywania zawodu urbanisty.
Postępowanie odwoławcze oraz wydawanie decyzji w drugiej instancji należało
do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, która to również opracowywała zestawy pytań
egzaminacyjnych dla kandydatów do zawodu urbanisty.
W kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej na szczeblu terenowym powołane
zostały, działające przy OIU, Okręgowe Sądy Dyscyplinarne (OSD) oraz działający
przy KIU Krajowy Sąd Dyscyplinarny (KSD). Członkowie sądów dyscyplinarnych byli
niezawiśli w zakresie orzekania w sprawach dyscyplinarnych, podlegając wyłącznie
przepisom prawa i orzekając na podstawie swojego przekonania opartego na
swobodnej ocenie materiału dowodowego. Co warte dodania, w ustawie z 2000r.
uregulowano prawo do wniesienia odwołania od orzeczeń KSD, które to było
wnoszone do właściwego sądu apelacyjnego⁴⁵. OSD były, za wyjątkiem spraw
dyscyplinarnych członków organów KIU oraz OIU, sadami I instancji.
W ustawie z 2000r. uregulowano również procedurę postępowania dyscyplinarnego⁴⁶. Przy czym szczegółowe regulacje zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2000r. w sprawie szczegółowych zasad
trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów⁴⁷. Postępowanie
dyscyplinarne składało się z: postępowania wyjaśniającego; postępowania przed
sądem dyscyplinarnym oraz postępowania wykonawczego⁴⁸. Jego stronami zaś byli:
oskarżyciel; obwiniony oraz pokrzywdzony.

Samo postępowanie dyscyplinarne było wszczynane na wniosek. Ustawodawca
wprowadził jednak ograniczony krąg podmiotów uprawnionych do jego złożenia,
do których należały: Okręgowa Rady Izby; Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej; Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. W trakcie postępowania dyscyplinarnego obwiniony urbanista miał prawo do obrońcy. Mógł nim zostać
wyłącznie inny urbanista
bądź adwokat lub radca
Z racji kreacji samorządu
prawny. Warto dodać
zawodowego ustawa z 2000r.,
również, że przepisy powyższego Rozporządzeszczegółowo określiła jego
nia wskazywały sytuacje,
strukturę regulując, że na szczeblu
wystąpienie których powodowało wyznaczenie
centralnym funkcjonować miała
obrońcy z urzędu przez
Krajowa Izba Urbanistów (KIU), zaś
sąd dyscyplinarnych. Do
sytuacji tych należały
na szczeblu terenowym Okręgowe
przypadki: zajście uzaIzby Urbanistów (OIU)
sadnionej wątpliwości
co do poczytalności obwinionego, którego dotyczy postępowanie; kontynuacja postępowania po śmierci
obwinionego lub zaistnienie sytuacji, w wyniku której przemawiał za tym inny
uzasadniony przypadek.
W stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów ustawodawca rozszerzył
katalog kar dyscyplinarnych, obecnie zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z 2000r. były
nimi: upomnienie; nagana; zawieszenie, na okres do 2 lat, w prawach członka izby;
skreślenie z listy członków izby.

Były to: Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, Północna Okręgowa
Izba Urbanistów z siedzibą w Gdańsku, Południowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach
oraz Okręgowa Izba Urbanistów w Warszawie.

poczytalności obwinionego, co też powodowało, że ustawodawca dopuszczał ewentualność,
że członkiem samorządu zawodowego mogła być osoba niepoczytalna, a co ostatecznie stawia
pod znakiem zapytania nadrzędy cel istnienia samorządu zawodowego, jakim jest sprawowanie
pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego. Negatywnie należy odnieść
się regulacji wprowadzającej bardzo wąski katalog podmiotów uprawnionych do wniesienia
odwołania od orzeczenia sądu dyscyplinarnego I instancji. W obydwóch regulacjach ustawodawca
pomijał pokrzywdzonego, pomimo, że był on stroną w postępowaniu dyscyplinarnym. Powyższe
regulacje stały w sprzeczności zasadzie auditu et altera pars. W tym miejscu warto dodać, że
prawo do wnoszenia odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych, na gruncie ustawy prawo
o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych przysługuje wszystkim stronom postępowania
oraz Ministrowi Sprawiedliwości nadzorującego dany samorząd. Krytyczne stanowisko
należy natomiast zająć w stosunku do regulacji, zobowiązującej OSD do co rocznych analiz
przeprowadzonych postępowań w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej (oraz zawodowej
w stosunku do architektów i inżynierów budownictwa), oraz do składania rocznych i kadencyjnych
sprawozdań ze swojej działalności właściwym zjazdom okręgowych izb urbanistów (architektów

44

Co też oznaczało, że inaczej niż przy samorządzie zawodowym adwokatów, bądź radców
prawnych kontrolę nad działalnością tychże sądów dyscyplinarnych sprawował nie Sąd
Najwyższy ale właściwy miejscowo Sąd Apelacyjny.

45

46

Art. 46 ustawy z 2000 r.

47

Dz.U. Nr 194 poz. 1635.

48
Powyższa konstrukcja prawna nie ma swój odpowiednik również m.in. na gruncie ustawy
prawo o adwokaturze bądź ustawy o radcach prawnych.
49
Jak wprowadzenie 2 miesięcznego terminu na dokonanie wpisu przez Okręgowe Izby
Urbanistów na listę członków, bądź wprowadzenie regulacji – w postępowaniu dyscyplinarnym
– uprawniających do ustanowienia obrońcy z urzędu w sytuacji uzasadnionych obaw co do
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Reasumując, utworzenie samorządu urbanistów w 2001r. pociągnęło za sobą
poważną zmianę dotychczasowego porządku prawnego, szczególnie zaś w kwestii
postępowania dyscyplinarnego, które prowadzono nie jak dotychczas przed organem „zewnętrznym” – Ministrem lub działającą przy nim Komisją Odpowiedzialności
Zawodowej lecz przed „wewnętrznymi” organami samorządu zawodowego.
Można rzec, że uchwalenie ustawy z 2000r. stanowiło swego rodzaju ukoronowanie zawodu urbanisty. Abstrahując od samej kwestii utworzenia samorządu
zawodowego ustawa z 2000r. była (i jest nadal) bardzo chaotycznie skonstruowanym aktem prawnym, zawierającym liczne błędy⁴⁹, co też przedkłada się na
negatywną jej ocenę.
Podkreślić jednak należy, że w zakresie regulacji dotyczących urbanistów,
ustawa z 2000r. dobrze regulowała kwestię prawa do wykonywania zawodu, nie zamykając drogi do jego wykonywania osobom nie posiadającym specjalistycznego
(kierunkowego) wykształcenia.
REGULACJE OD 2014R.
Wejście w życie ustawy z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych⁵⁰ dosłownie wywróciło dotychczas obowiązujący porządek prawny. Na jej to podstawie dokonano bezprecedensowej, w historii
polskiego prawodawstwa, całkowitej likwidacji samorządu zawodowego - samorządu urbanistów. Tym samym ustawodawca niejako wycofał się z wcześniejszych
uregulowań - odwołując uznanie profesji urbanisty za zawód zaufania publicznego.
W tym miejscu warto dodać, że likwidacja powyższego samorządu była efektem realizacji tzw. deregulacji, którą to zapowiedział ówczesny Prezes Rady Mini-

i inżynierów budownictwa) i Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu. O ile druga norma zawarta
w powyższym przepisie nie budzi najmniejszych wątpliwości, o tyle regulacje zawarte in princiopo
przepisu budzą pewne wątpliwości, szczególnie mając na uwadze zasadę res iudicata pro veritate
habetur. Równie krytycznie należy ocenić art. 54 ust. 1 ustawy z 2000r. którego konstrukcja
każe stwierdzić, że pomimo funkcjonowania w obrębie samorządu urbanistów dwóch instancji
sądów dyscyplinarnych – OSD i KSD, do orzeczenia kar dyscyplinarnych uprawniony pozostawał
wyłącznie OSD, tym samym KSD był swego rodzaju sądem kadłubkowym, gdyż pozbawionym,
na mocy art. 54 ust. 1 ustawy z 2000r., prawa do orzeczenia kardy dyscyplinarnej. Powyższe
można byłoby tłumaczyć kasacyjnych charakterem tego sądu, co jednak nie wynikało wprost
z przepisów tejże ustawy.
50

Dz.U. poz. 768.

tj. redukcji ograniczeń stawianych przez prawodawcę przed osobami chcącymi wykonywać dany zawód, przy zgodzie co do pozostawienia go w katalogu zawodów regulowanych. Strategia ta dotyczy w szczególności zawodów zaufania publicznego. Prawodawca
optymalizuje wtedy stosowane regulacje, kierując się rachunkiem kosztów generowanych
przez konkretne rozwiązania i korzyści wynikających z ograniczenia asymetrii informacji
na rynku. Deregulacja (a więc redukcja kosztów w rozumieniu ekonomicznym wejścia do
zawodu) może obejmować różne obszary ograniczeń, np.: zmniejszenie kosztów (finanso-
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strów - Donald Tusk w (pierwszym) exposé w dniu 18 listopada 2011r., w którym
znalazło się m.in. zobowiązanie do podjęcia działań rządowych - deregulacji⁵¹ celem
zmniejszenia liczby zawodów regulowanych w Polsce.
W uzasadnieniu do projektu ustawy deregulującej zawód urbanisty⁵² podnoszono m.in., że (regulacja) powoduje potrzebę utrzymania rozbudowanego systemu administacyjno-prawnego,
ostatecznie obciążająceWejście w życie ustawy z dnia
go podatników.⁵³ Podno9 maja 2014r. (...) wywróciło
szono również, że regulacja dostępu do zawodów
dotychczas obowiązujący
prowadzi ostatecznie do
porządek prawny. (...)Tym samym
spadku innowacyjności
oraz powstania tzw. meustawodawca niejako wycofał się
chanizmu selekcji negaz wcześniejszych uregulowań tywnej⁵⁴.
Wydaje się jednak, że
odwołując uznanie profesji
przeprowadzone zmiany
urbanisty za zawód zaufania
są zdecydowanie zbyt
głębokie - zbyt daleko
publicznego
idące, bowiem obecny
stopień liberalizacji przepisów znacząco przewyższa wszystkie wcześniejsze uregulowania prawne. Prezentacja wcześniejszych regulacji prawnych jasno dowodzi,
że planowanie przestrzenne, a więc i zawód urbanisty są tą dziedziną zawodową,
w której wymagane jest posiadanie nie tylko fachowych kwalifikacji w zakresie

wych) nabycia uprawnień do wykonywania danego zawodu, skrócenie ścieżki uzyskiwania
uprawnień do wykonywania zawodu czy też zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania uprawnień do wykonywania danego zawodu, np. przez ujednolicenie stosownych
egzaminów. [zob.] Uzasadnienie dla druku sejmowego nr 1576 Sejmu VII kadencji,
http://w w w.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=A105922567FDDB1CC1257BAC004
7827F s. 3-4 [data wejścia X 2014 r.]
52 [zob.] Uzasadnienie dla druku sejmowego nr 1576 Sejmu VII kadencji,
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=A105922567FDDB1CC1257BAC0047827F
s. 1 [data wejścia X 2014r.].
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Tamże, s. 2 i 7.

Tzn. sytuacji w której innowacyjne jednostki zniechęcone nadmiernymi barierami administracyjno-prawnymi rezygnują z chęci podjęcia danego zawodu. Tamże s. 5.
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wykształcenia, ale również rękojmi do ich wykonywania potwierdzonej po przez np.
zdanie egzaminu weryfikującego wiedzę praktyczną oraz z zakresu regulacji prawnych zagospodarowania przestrzennego itp.
Tym samym również wprowadzone w roku 2014 zmiany należy ocenić negatywnie, jako zbyt daleko w otwartości tegoż zawodu, co może ostatecznie przyjąć
bardzo poważne negatywne skutki w urbanistycznym krajobrazie Polski.

ABSTRACT
Regulation of the profession of urban planner in Poland
in the years 1946-2014

it has to be born in mind that the problem which concerns the issue of the right
to exercise the town planner profession is very up to date in Poland because of
the draft of legislative amendments which propose the abolition of formal rules for
exercising this profession. Aforementioned draft is popularly named ’deregulation
act’. In its basic concept the draft moves towards liberalization of the access to the
planner profession.
When discussing the legal provisions related to the acces to planner profession, it
has to be noted that this issue had experienced different approaches in Polish legal
system. Hence, the Author of this article described the evolution in the approach to
the administrative and legal regulation of access to planner profession in the period
1945-2014.
In order to show the evolution in the above mentioned approach, and show loopholes in provisions which regulate this issue, the article was divided into 4 chapters,
each describes the provisions which, in their period of binding in force, regulated
prerequisites which one should met in order to has the right to exercise the planner
profession.
In the last part of the article its author made the summary and legal analysis of
the so-called ’deregulation act’.
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Barbara Bańkowska*

Podstawy Prawne Funkcjonowania
Zawodu Urbanisty

Zniesienie „ustawą deregulacyjną” samorządu zawodowego urbanistów, paradoksalnie, wzbudziło znacznie
większe zainteresowanie tym zawodem niż w okresie
funkcjonowania Izby Urbanistów. Aby odpowiedzieć na
pytanie, jaka jest sytuacja zawodu urbanisty po deregulacji izby, warto powiedzieć, jaka jest rola urbanisty
w Europie oraz jak ewoluował ten zawód w powojennej
Polsce. Zagadnienia te zostaną przedstawione w poniższym
artykule.
* dr inż. arch. Barbara Bańkowska – urbanista, dyrektor – właściciel Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów, członek Rady
Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich

W świetle ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych,
zwanej „ustawą deregulacyjną”, z dniem
10 sierpnia 2014 r. samorząd zawodowy
urbanistów uległ zniesieniu¹. Według
interpretacji prawnej, dotyczy to nie
tylko zniesienia obowiązku członkostwa
w Okręgowej Izbie Urbanistów osób,
które uzyskały prawo samodzielnego
projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej, ale także zniesienia wymogu posiadania przez te osoby
odpowiedniego w ykształcenia oraz
w ykazania niezbędnych kwalifikacji
zawodowych.
Podstawą takiej decyzji było przywołanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w której stwierdza się, że: „w drodze
ustawy można tworzyć samorządy
zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
i sprawujące pieczę nad należytym
wykonywaniem tych zawodów w gra-

nicach interesu publicznego i dla jego
ochrony”. Dalej uznano, iż w świetle
obowiązującego obecnie w Polsce prawa² zawód urbanisty warunków takich
nie spełnia.
W świetle twierdzenia, że zawód
urbanisty nie jest zawodem zaufania
publicznego, warto przytoczyć pełną
definicję wg ustawy o samorządach
zawodowych: „Wykonywanie zawodu
urbanisty polega na projektowaniu zagospodarowania przestrzeni w skali
regionalnej i lokalnej, zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego, ochrony
wartości architektonicznych i krajobrazowych, z wymaganiami ochrony
środowiska, racjonalności struktur osadniczych i sieci infrastruktury oraz edukacji w tym zakresie”³.
Prezes Towarzystwa Urbanistów
Polskich, prof. Tadeusz Markowski, we
wprowadzeniu do wydania jubileuszowego z okazji 90-lecia TUP, obchodzonego
w 2013 roku, pisał: „Po zmianie ustroju
w Polsce drapieżna gospodarka wolnorynkowa wymaga zdecydowanie głębszej
interwencji publicznej niż ma to miejsce
w krajach o ustabilizowanej gospodarce
kapitalistycznej, które mają zdecydowanie bardziej stabilne i dojrzałe
systemy chroniące interesy publiczne.
O takiej potrzebie świadczą powstające

P. Dutkiewicz, Koncepcja prawna przeprowadzenia likwidacji samorządu zawodowego urbanistów,
2014 (maszynopis).
1

2 Głównie chodzi o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), z której wynika, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projekt planu miejscowego (art. 9 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42).
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liczne ruchy społeczne, wyrażające
troskę o stan naszych miast. W Polsce
musimy niejako powtarzać lekcję, przerobioną wcześniej przez inne bardziej
rozwinięte kraje”.
W świetle powyższych twierdzeń
wydaje się oczywiste, że urbanista wykonując swój zawód działa w interesie
publicznym. Natomiast czy jest to zawód zaufania publicznego pozostaje
pytaniem otwartym.
Deregulacja Izby Urbanistów jest
swoistym zwieńczeniem sytuacji kryzysowej polskiej przestrzeni opisywanej
przez specjalistów różnych dziedzin od
wielu lat. „Gospodarka przestrzenna
w Polsce i system planowania przestrzennego są w stanie kryzysu, to
zgodna opinia środowisk zawodowych
i naukowych, potwierdzona przez oceny
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, raporty NIK oraz
uzasadnienia do wyroków Trybunału
Konstytucyjnego. System prawny jest
pełen luk, błędów i nierealnych regulacji. Pogarsza ten stan złe wdrażanie
prawa i niepokojące praktyki jego
stosowania. Inicjatywy legislacyjne podejmowane na forum Sejmu i Senatu
budzą często niepokój i wątpliwości co
do ich intencji.
Systemowe źródła kryzysu gospodarki przestrzennej są znane: głównie
to skrajny neoliberalizm – ekonomiczna filozofia kolejnych rządów. Poszliśmy

jednak dalej niż to proponuje „szkoła
chicagowska” – uczyniliśmy przedmiotem gier rynkowych również gospodarkę przestrzenną i mieszkaniową,
sektory, w których obowiązki władz
publicznych w krajach cywilizowanych
nie są kwestionowane”⁴.
Opisaną sytuację uznać można za
moment zwrotny w wieloletniej historii funkcjonowania zawodu urbanisty.
Warto w tym momencie przypomnieć:
•• jak obecnie postrzegana jest rola
urbanistów w zjednoczonej Europie?
•• jakie były meandry zawodu urbanisty
w okresie powojennym w Polsce?
•• jaka jest sytuacja zawodu urbanisty
po likwidacji struktury samorządowej?
Rola urbanistów w Europie
Od dawna istnieją podstawowe zasady
planowania, określone w Karcie Ateńskiej 1933 i Nowej Karcie Ateńskiej 2003,
które pozostają dziś tak samo ważne
jak kiedyś. Jednak muszą one zostać
wzmocnione w celu odzwierciedlenia
nowych problemów i nowych istotnych
kierunków politycznych, które pojawiają
się w pierwszej dekadzie XXI wieku.
Zasady określone w Europejskiej
Karcie Planowania⁵ są nie tylko przeznaczone do użytku przez profesjonalnych
urbanistów. Wręcz przeciwnie, jeżeli
zasady mają być wdrożone, muszą być
przyjęte przez przedstawicieli rządu,
władz lokalnych, agencji, członków spo-

M. Nowakowski, B. Bańkowska, 2013, Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910–2010),
Oficyna Naukowa, Warszawa.

4
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Europejska Karta Planowania 2012, Wyd. Krajowa Izba Urbanistów, Warszawa.

6

Ibidem.
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łeczeństwa obywatelskiego, organizacji
pozarządowych i sektora prywatnego.
Karta ta stanowi więc wspólny punkt
widzenia dla wszystkich, którzy ponoszą
odpowiedzialność lub mają wpływ na
przyszłość europejskich miast i regionów
– terytoriów. Powyższe wezwania do
działania Europejskiej Rady Planistów
Przestrzennych dla miast i regionów
Europy w XXI wieku powinny być adresowane w największym stopniu do
polskich władz centralnych, samorządów
lokalnych, mediów i społeczeństwa.
„Urbaniści muszą mieć wpływ na
sposób wprowadzania zmian, które są
potrzebne do zarządzania miastami
i regionami-terytoriami. Wyzwania XXI
wieku wymagają od urbanistów podjęcia obowiązków jako politycznych
doradców, projektantów, kierowników
miejskich i naukowców”⁶. Role urbanistów w zmieniającej się Europie także
się zmieniają. W Nowej Karcie Ateńskiej 2003 wyróżniono cztery kategorie
zawodu urbanisty, a wśród nich:
•• pracowników nauki, których działanie
ma zabarwienie humanistyczne;
•• projektantów planów, futurologów;
•• doradców politycznych i mediatorów;
•• zarządców w dziedzinie gospodarki
miejskiej.
„Pracownicy nauki interesują się przede wszystkim oceną stanu istniejącego
danego obszaru (regionu, miasta) oraz
potrzebami określonej społeczności
w długim okresie czasu. Przekazują
wszystkim zainteresowanym jasną i ścisłą informację. Decydentom i różnym
aktorom biorącym udział w procesie
rozwoju analizowanego obszaru ułat-

wiają dostęp do informacji dotyczącej
wskaźników europejskich. W miarę możliwości uzupełniają wiedzę opartą na
filozofii, teorii, badaniach i współczesnej
praktyce w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki. Uczestniczą
w kształceniu i nauczaniu. Inicjują konstruktywną krytykę dotyczącą teorii
i praktyki.
Projektanci planów artykułują strategię
rozwoju określonego terytorium w ramach tendencji globalnych, w myśl hasła:
myśleć globalnie, działać lokalnie. W swej
pracy zmierzają do doskonałości rozwiązań kompozycji przestrzennej, ochrony
integralności środowiska naturalnego,
zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego
i środowiska miejskiego. Dokonują oceny
i celowości wyborów programowych,
szczególnie dotyczących grup ludności
upośledzonej (ze względów ekonomicznych czy etnicznych). Proponują rozwiązania alternatywne oceniając ich wpływ,
eksponując tożsamość lokalną, przyczyniając się do jej rozwoju. Rozwijają
i opracowują przestrzenne strategie
rozwoju, identyfikują sytuację optymalną
danego obszaru w układzie krajowej
sieci miast i regionu. Przekonują aktorów biorących udział w całym procesie
planowania o słuszności przyszłej wizji
miasta i regionu.
Doradcy polityczni, mediatorzy, wpływają na respektowanie zasad solidarności, pomocniczości i sprawiedliwości
w decyzjach, programach, planach i ich
realizacji. Doradzają władzy lokalnej przygotowując propozycje, których cele konsekwentnie respektują dobro publiczne.
Sugerują i opracowują narzędzia prawne
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zapewniające efektywność i sprawiedliwość społeczną. Ułatwiają realną partycypację ludności i współpracę między
władzą lokalną, decydentami, przedsiębiorcami i obywatelami w procesie
przestrzennego rozwoju, jego koordynacji,
ciągłości i spójności. Zmierzają do rozstrzygania konfliktów i do znalezienia
konsensusu w przypadkach spornych.
Zarządcy w dziedzinach gospodarki
miejskiej starają się uzyskać skuteczność
i efektywność proponowanych rozwiązań, biorąc pod uwagę możliwości ekonomiczne, warunki środowiska i socjalne.
Koordynują działania różnych sektorów

i regionalne do udziału w programach
zagospodarowania współfinansowanych
przez UE. Stosują metody zarządzania
strategicznego w procesie rozwoju przestrzennego, wyraźnie wykraczając poza
potrzeby ściśle biurokratyczne. Organizują monitoring i zasadę ciągłych ocen,
w celu poprawienia nieprzewidzianych
rezultatów zamierzonych działań. Proponują rozwiązania i akcje korygujące ze
strony urbanistów i sposoby realizacji
tych akcji”⁷.
W ostatniej edycji Europejskiej Karty
Planowania stwierdzono, że rola planistów ewoluuje zgodnie z kierunkiem
rozwoju społeczeństwa
planowanie (...) jest częścią procesu i planowania praw i popolitycznego mającego na celu lityk. „Różnią się one
w zależności od różnych
zrównoważenie interesów uwarunkowań polityczwszystkich zainteresowanych nych i społecznych w każdym kraju, w którym
stron – publicznych i prywatnych projektanci działają jako
– tak aby rozwiązać konflikty twórcy, technokraci, menadżerowie, doradcy,
zapotrzebowania na przestrzeń mentorzy czy instruktorzy.
i programy rozwojowe W porównaniu do innych
dyscyplin, charakterysgospodarki na różnych poziomach, aby tyczną różnicąjest to, że planiści przezapewnić współpracę, zaangażowanie strzenni muszą się przede wszystkim
i poparcie władz administracyjnych – koncentrować na interesach społeczeńrządowych i samorządowych – oraz stwa jako całości, traktować osiedle
stymulować partnerstwo między sekto- lub region jako całość i działać w dłurem publicznym i prywatnym, nadając goterminowych perspektywach. Planiodpowiednią rangę inwestycjom, tworząc ści przestrzenni poświęcają się służbie
miejsca pracy i uzyskując równowagę i ochronie ogólnego interesu, wzmacniają
społeczną. Działają przy wykorzystaniu demokrację lokalną oraz chronią swą
środków UE zachęcając władze lokalne niezależność i obiektywizm.
7

S. Wyganowski, 2003, Nowa Karta Ateńska 2003, „Urbanista” nr 8, Warszawa.
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Planiści przestrzenni przeprowadzają
analizy, sporządzają projekty, stosują
i monitorują strategie rozwoju, wspierają
polityki, programy i projekty kluczowe
i – podobnie jak w innych dyscyplinach –
prowadzą lub biorą udział w szkoleniach
zawodowych i badaniach naukowych,
w celu ciągłego powiązania edukacji
z teraźniejszymi i przyszłymi wymogami.
Planiści aktywnie angażują się w różnych
fazach i skalach procesu planowania,
aczkolwiek nie mogą być równie zaangażowani we wszystkich jednocześnie.
Powszechnie uznaje się, że planowanie
nie dotyczy wyłącznie przygotowania
planu. Jest częścią procesu politycznego
mającego na celu zrównoważenie interesów wszystkich zainteresowanych
stron – publicznych i prywatnych – tak
aby rozwiązać konflikty zapotrzebowania
na przestrzeń i programy rozwojowe.
To wskazuje na znaczenie roli planisty
jako mediatora. Teraz, i w przyszłości,
umiejętności mediacji i negocjacji planistów będą coraz bardziej istotne.
Przed planistami stoją zatem większe
wyzwania niż kiedykolwiek w przeszłości. Będzie to oznaczać coraz większe
wymagania zarówno w zakresie projektowania, zarządzania, jak i umiejętności
administracyjnych, w celu wspierania
i prowadzenia publicznego procesu planowania na wszystkich etapach, będzie
również wymagać naukowego podejścia,
prowadzenia dialogu społecznego i osiągania consensusu. Umożliwi to rozpoznanie indywidualnych różnic, jak również
politycznego charakteru decyzji i prowadzić będzie do realizacji, zarządzania
i bieżącego monitoringu oraz przeglądu
planów i programów.

Istnieje wiele polityk, działań i interwencji, w których urbanista powinien
odgrywać kluczową rolę. Należą do nich:
••ożywienie projektowania urbanistycznego dla ochrony i wzmocnienia
sfery publicznej (np. ulice, place, chodniki, „zielone łączniki”);
•• rekultywacja zdegradowanych lub źle
zaplanowanych miejsc i budynków;
•• środki ułatwiające miejsca spotkań
i możliwości współżycia społecznego,
dostęp do urządzeń kultury, wypoczynku i rekreacji;
•• środki do zapewnienia indywidualnego i zbiorowego poczucia bezpieczeństwa;
•• stworzenie znaczących miejsc i krajobrazów, inspirowanych przez szczególne genius loci zwiększające ich
różnorodność i charakter;
•• ochrona i zarządzanie wszystkimi
istotnymi elementami dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego.
Każda z tych pozytywnych interwencji
powinna być traktowana w różny sposób
w każdym mieście lub regionie-terytorium, w zależności od lokalnych
warunków kulturowych, społecznych,
środowiskowych i ekonomicznych. Wszystkie te elementy są niezbędnym otoczeniem ludzi. Planowanie przestrzenne
jest skutecznym narzędziem do ochrony
i poprawy stanu tych elementów, oraz
motorem napędowym dla rozwoju nowych, otwartych przestrzeni i odnowy
zniszczonych krajobrazów, które łączą
strukturę miejską w budownictwie
miejskim i łagodzą wpływ nieuporządkowanej urbanizacji”⁸.
Określając obowiązki urbanistów
w osiąganiu wizji i stosowaniu zasad
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określonych w Europejskiej Karcie Planowania wyróżniono zobowiązania do
pełnienia pięciu rekomendowanych ról:
•• urbanista jako lider zmian,
•• urbanista jako naukowiec, użytkownik
wiedzy zawodowej,
•• urbanista jako wizjoner i twórca,
•• urbanista jako doradca polityczny,
•• urbanista jako menedżer miast i regionów-terytoriów.
W Polsce dyskusje na temat nowych
ról w urbanistyce toczą się od momentu
podjęcia przygotowań do organizacji
I Kongresu Urbanistyki Polskiej, który
odbywał się w Gdańsku w 2003 roku.
Formułowano to wówczas w sposób
następujący (Kowalewski, 2003): „W odpowiedzi na pytanie jakie główne
role pełni dziś we współczesnym społeczeństwie obywatelskim urbanista,
proponowano wyróżnienie trzech następujących specjalizacji:
•• urbanista zawodowiec – jego główne
cechy: wysokie kwalifikacje zawodowe i obiektywizm. Pełniona rola:
planista przestrzenny, ekspert, doradca, rzeczoznawca;
•• urbanista w administracji – jego główne
cechy: odpowiednie kwalifikacje zawodowe (prawo, ekonomia, urbanistyka)
i wiedza specjalistyczna w dziedzinie
działalności zawodowej. Pełniona rola:
administracja urbanistyczna rządowa
i samorządowa, sądownictwo i kontrola, funkcjonowanie korpusu cywilnego, nadzór nad zamówieniami
publicznymi, administracja międzynarodowa (UE, Rada Europy);
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•• urbanista w polityce – jego główne
cechy: odpowiednie kwalifikacje zawodowe (prawo, ekonomia, urbanistyka),
pojmowanie zasad i rozumienie mechanizmów działania sfery politycznej,
umiejętności negocjacyjne i prezentacyjne. Pełniona rola: członkowie
przedstawicielskich i wykonawczych
organów władzy publicznej, działacze
partii i organizacji politycznych (zwłaszcza działów programowych), działacze organizacji pozarządowych”⁹.
Korzystając z przytaczanych źródeł,
a także na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń przyszłe role
urbanisty w grze o przestrzeń przedstawione zostały według pokrewnych cech
w schemacie czterech sektorów.
W systemie kształcenia, w polskim
systemie prawa, a także w praktyce
projektowej została rozwinięta jedynie
rola projektanta zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej.
meandry zawodu urbanisty
w polsce
W całej powojennej historii zawód
urbanisty regulowany był przez prawo. Dotyczyło to w równym stopniu
zmieniających się zadań publicznych,
organizacji pracy urbanisty, a także
wymogów dotyczących kwalifikacji
zawodowych tej grupy specjalistów.
Podstawy funkcjonowania tego zawodu
sformułowano w latach 60. Niemal wszystkie późniejsze modyfikacje ustawowe,
a także podstawy metodyczne dotyczące projektowania zagospodarowania

A.T. Kowalewski, 2003, Zadania urbanistyki i rola urbanisty, „Urbanista” nr 8, Warszawa.

Rys.1. Role urbanisty w grze o przestrzeń; źródło: opracowanie własne autorki

przestrzennego, nawiązują do zasad
zdefiniowanych w tamtym okresie.
Cechą charakterystyczną meandrujących zmian w wykonywaniu zawodu
urbanisty-projektanta są coraz wyższe
oczekiwania dotyczące wykonywania
zadań planistycznych (w zakresie kosztów
i terminów opracowania) i coraz niższe
wymagania prawne dotyczące kwalifikacji zawodowych. Efektem musi być
spadająca jakość tych prac.

Prześledzenie zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania zawodu
urbanisty-projektanta pozwoli na lepsze
zrozumienie obecnej sytuacji tej grupy
specjalistów po likwidacji Izby Urbanistów.
LATA 1955–1975 – POWSTANIE I UPADEK
PRACOWNI URBANISTYCZNYCH
Zarządzeniem Komitetu Urbanistyki
i Architektury¹⁰, powołanego w 1953 r.
jako resortu odpowiedzialnego za pla-
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nowanie miejscowe, od połowy 1955
roku rozpoczęto proces powoływania
wojewódzkich i miejskich pracowni
urbanistycznych.
W latach 1955 –1956 we wszystkich
województwach, miastach wydzielonych
z województw i w niektórych miastach,
a od 1958 roku również w powiatach,
zaczęto tworzyć pracownie urbanistyczne. Było to wielkie osiągnięcie
organizacyjne i merytoryczne w dziedzinie urbanistyki, a zwłaszcza rozwoju
miejscowego planowania przestrzennego. W roku 1956 było w kraju 25
wojewódzkich i miejskich pracowni
urbanistycznych, zatrudniających 690
pracowników. W roku 1972, a więc 16 lat
później, było 400 pracowni i zespołów
urbanistycznych, a stan zatrudnienia
wynosił 3200 osób (Wyporek, 2013). Tak
dynamiczny rozwój pracowni urbanistycznych wynikał z wyjątkowej sytuacji,
w jakiej znalazła się Polska po zakończeniu II wojny światowej.
Zniszczenia wojenne – wymordowanie
jednej piątej ludności, zrujnowanie miast
i wsi, przemysłu i komunikacji stwarzały
z jednej strony ogrom strat społecznych
i gospodarczych jakich nie znała historia,
z drugiej zaś potrzebę gruntownej nieraz
przebudowy miast i wsi. Zmiana granic
państwowych i konfiguracji całego kraju,
a w ślad za tym gigantyczny ruch
wędrówkowy ludności, tworzenie się nowych społeczności w miastach i na wsi,
powstawanie nowych relacji w sieci
osadniczej – wymagały podjęcia nie-

zwykłego wysiłku gospodarczego i stanowiły wielkie wyzwanie dla polskich
urbanistów (Skibniewski, 1964).
Gwałtowny rozwój pracowni urbanistycznych mógł być realizowany wyłącznie
przez zatrudnienie młodych absolwentów wyższych uczelni, a więc ludzi
niemających odpowiedniego przygotowania teoretycznego ani żadnej praktyki.
Niezbędne stało się tworzenie systemu
kształcenia towarzyszącego działalności
praktycznej. Obejmował on:
••krajowe i regionalne wielospecjalistyczne seminaria i konferencje
problemowe;
• •dwuletnie studia podyplomowe,
tworzone głównie na wydziałach
architektury, w zakresie urbanistyki
i planowania przestrzennego;
•• stałą działalność konsultacyjną poszczególnych pracowni urbanistycznych, organizowaną przez KUA ;
•• okresowe przeglądy planów miejscowych – wielkie wystawy opracowań
planistycznych, połączone z wykładami i dyskusjami na temat metodyki
planowania, a także z ocenami
przestrzennego rozwoju i procesów
realizacji (Nowakowski, 2013).
Przystąpienie polskich urbanistów do
pracy niemal bezpośrednio po wojnie
oraz ich stosunkowo szybkie i dojrzałe
propozycje planistyczne były możliwe
dzięki rozwojowi myśli urbanistycznej
w Polsce przed wojną i dzięki pracom
prowadzonym konspiracyjnie w okresie
okupacji (Kotela, 1975).

Zarządzenie Prezesa KUA z dnia 30 kwietnia 1955 r. w sprawie tworzenia wojewódzkich i
miejskich pracowni urbanistycznych, zasad działania tych pracowni oraz zasad wynagradzania
ich pracowników (niepubl.).
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Mając na uwadze zróżnicowane
umiejętności pracowników nowo tworzonych pracowni i zespołów urbanistycznych zastosowano system krajowych
standardów kwalifikacyjnych dla czterech poziomów umiejętności. W rozwoju
kariery zawodowej absolwenci różnych
specjalności angażowani byli kolejno
na stanowiska: asystenta, starszego
asystenta, projektanta, starszego projektanta oraz kierownika zespołu lub
pracowni urbanistycznej¹¹.
W standardach kwalifikacyjnych
ustalono dwie ścieżki rozwoju kariery
zawodowej od asystenta do starszego
projektanta. Były one zależne od okresu praktyki zawodowej w projektowaniu zagospodarowania przestrzennego
lub w swojej specjalności. Łącznie wymogi dotyczące stażu niezbędnego do
osiągnięcia stanowiska starszego projektanta wynosiły:
•• dla absolwentów studiów magisterskich 4,5 roku,
•• dla absolwentów studiów inżynierskich odpowiednio 9 lat.
Dwuletnie studia podyplomowe,
obejmujące 800 godzin wykładowych,
powodowały skrócenie stażu zawodowego o 2 lata. Kierownikiem zespołu
lub pracowni urbanistycznej mogła zostać osoba, która posiadała kwalifikacje
starszego projektanta.
Cechą ówczesnych pracowni i zespołów urbanistycznych była interdyscyplinarność specjalistów w nich
zatrudnionych. Najliczniejszą grupę

stanowili architekci. Od czasów przedwojennych zawód urbanisty był traktowany
jako specjalizacja architektury.
Orientacyjny skład zawodowy w pracowniach przedstawiał się w 1970 r.
następująco:
•• architekci-urbaniści – 45%
• •inżynierowie i technicy różnych
branż – 20%
•• ekonomiści – 8%
•• geografowie – 5%
•• inne specjalności i pomoc techniczna – 16%
•• pracownicy administracyjni – 6%
Oceniano wówczas zbyt mały udział
w pracach urbanistycznych inżynierów różnych branż oraz ekonomistów
(Katela, 1975).
Okresowych podsumowań działalności urbanistycznej pracowni terenowych
dokonywano w czasie kolejnych Krajowych Przeglądów Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego (1953,
1958, 1964, 1970). Istotnym wydarzeniem
zamykającym 10 -letni okres działania
pracowni urbanistycznych był III Krajowy
Przegląd zorganizowany w 1964 r. Na
wystawie zaprezentowano wówczas:
•• plany ogólne wszystkich miast i osiedli w Polsce,
•• plany etapowe największych miast,
•• analizy możliwości rozwoju i analizy
progowe wszystkich miast.
Wszystkie te opracowania oparto na
spójnym systemie ujednoliconych reguł
metodycznych, wśród których najistotniejsze były cztery filary obejmujące:

Zarządzenie nr 74 Przewodniczącego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architektury z dnia
8 grudnia 1961 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych pracowników urbanistycznych pracowni i
zespołów do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. Bud. Nr 5, poz. 23).
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także obecnie struktur przestrzennych.
Plany, a także rzeczywistość, mają charakter amorficzny.
Niespodziewanie w połowie czerwca
1975 roku nastąpiła wielka zmiana
w historii planowania przestrzennego.
W związku z decyzją polityczną o dwustopniowym podziale administracyjnym
kraju nastąpiła likwidacja powiatów
oraz statusu miast na prawach powiatów. Przy tej okazji zlikwidowano także
wszystkie urbanistyczne pracownie i zespoły: powiatowe, miejskie i wojewódzkie.
Dotychczasowy dorobek projektowy przechowywany w archiwach tych jednostek
został niemal całkowicie zniszczony.
Zawód urbanisty przeszedł do historii.

Rys. 2. Wzorzec ujednoliconej formy przedstawiania ogólnych planów
zagospodarowania miast i osiedli (okólnik Nr 10 Przew. UBUA z 14.12.1962 r.)

•• ustawę o planowaniu przestrzennym
z 1961 r.;
•• instrukcje w sprawie szczegółowych
przepisów o sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;
•• wskaźniki wykorzystania terenów
zainwestowania miejskiego;
•• unifikacje oznacznictwa w elaboratach
planistycznych.
Reguły metodyczne opracowywania
planów miast i aglomeracji miejskich,
a w szczególności metoda analizy pro-

gowej, uznane były za znaczące osiągnięcie teoretyczne. Doświadczenia te
cieszyły się w tamtym czasie wielkim
międzynarodowym uznaniem.
Zasadniczy system pojęciowy oraz
większość reguł metodycznych przetrwały do chwili obecnej. Dotyczy to
głównie metody i trybu sporządzania
planów oraz formy rysunku (Rys. 2).
Natomiast całkowicie zaniechano sporządzania diagnoz i prognoz dotyczących
skali ekspansji przestrzennej miast i obszarów pozamiejskich. Nie definiuje się

LATA 1975–1985 – PLANISTA
PRZESTRZENNY W PAŃSTWOWYCH
BIURACH PROJEKTOWYCH
1 czerwca 1975 roku weszła w życie
ustawa o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa¹². Oznaczało
to zniesienie powiatów, zwiększenie
uprawnień gmin i zwiększenie liczby
województw z 17 do 49. Z części likwidowanych pracowni i zespołów urbanistycznych oraz pracowni regionalnych,
a także dawnych biur studiów i projektów
komunikacji i inżynierii komunalnej
powoływano biura planowania przestrzennego. Powstały jednostki duże,

ale słabe merytorycznie. W toku tej
reorganizacji nastąpiło znaczne rozproszenie środowiska urbanistycznego.
Część osób przeszła do biur projektowych lub na wyższe uczelnie, a niektórzy
próbowali nawet zmienić zawód.
Wojewódzkie Biura Planowania Przestrzennego stały się monopolistami
w zakresie projektowania zagospodarowania na obszarze swojego województwa.
Organizacja i zakres działania tych biur
zostały zrównane z zakładami projektowania w kombinatach przemysłowych
i przedsiębiorstwach budowlano-montażowych¹³.
Zakresem działania zarówno biur
projektowych, jak i pracowni wchodzących w ich skład, było tworzenie dokumentacji projektowej oraz odpowiednia
wycena tej produkcji, a także terminowe jej sporządzenie¹⁴. Nie jakość, lecz
ilość wyprodukowanej dokumentacji zaczynała mieć coraz większe znaczenie.
Produkcyjny charakter tych biur był
równoważony z obowiązującym nadal
systemem prawnym dotyczącym reguł
metodycznych sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, który
został wypracowany we wcześniejszym
dwudziestoleciu.
Pierwszym zadaniem nowo powołanych biur planowania przestrzennego
było opracowanie planów województw.

12 Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa
(Dz. U. Nr 16, poz. 61).

Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1978 r. w sprawie zasad organizacji i działania państwowych jednostek projektowania (MP Nr 24, poz. 80).
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Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 lipca
1978 r. w sprawie wytycznych organizacji i zakresu działania państwowych jednostek projekto14

wania (MP Nr 28, poz. 104).
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Wzorem wcześniejszej akcji aglomeracyjnej ówczesne ministerstwo powołało
w Instytucie Kształtowania Środowiska
zakład przygotowujący „Wytyczne do
projektowania planów województw”.
Naturalnym rozwinięciem tych prac były
plany ogólne poszczególnych gmin oraz
miast – siedzib nowych województw.
W zakresie kwalifikacji zawodowych
pracowników pracowni i zespołów do
opracowania planów zagospodarowania
przestrzennego, podtrzymano zasady
określone w 1961 r.¹⁵, dodając jako kolejne
szczeble rozwoju kariery zawodowej
stanowiska głównego i generalnego
projektanta. Traktowane one były jako
dodatkowe funkcje koordynacyjne powierzane starszym projektantom przy
opracowaniu dużych, skomplikowanych
tematów.
W całym omawianym okresie tytułu
„urbanisty”, a po 1975 r. „planisty przestrzennego” używać mogła wyłącznie
osoba, która osiągnęła status projektanta
w jednostce państwowej. Utrata pracy
w biurze planowania przestrzennego
oznaczała także utratę zawodu.
LATA 1985–1995 – POCZĄTKI WOLNEGO
ZAWODU
„Zastosowanie do procesu projektowania
pojęć właściwych w przemyśle: produkcja
dokumentacji projektowej, wydajność,
15

linie produkcyjne itp. doprowadziły do
niewłaściwej organizacji biur projektowych, jak również do nieuzasadnionego
permanentnego skracania czasu przeznaczonego na projektowanie, na koncepcyjne myślenie. Praca projektanta
przestawała być procesem twórczym,
stawała się produkowaniem dokumentacji” (Nowakowski, 2013, za: Wejchertem, 1987).
Wprowadzenie indywidualnych uprawnień do wykonywania funkcji w zakresie
projektowania w planowaniu przestrzennym i dopuszczenie innych jednostek,
poza wojewódzkimi biurami planowania
przestrzennego, do prowadzenia tej
działalności, uznane zostały przez część
środowiska zawodowego za szansę
wyzwolenia się z roli „producenta dokumentacji” i powrót do działalności
twórczej.
W ustawie z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym wchodzącej
w życie od 1 stycznia 1985 r. uznano,
że „funkcje generalnego projektanta,
projektanta i kierownika zespołu […]
wykonywać mogą wyłącznie osoby posiadające odpowiednie przygotowanie
zawodowe do wykonywania tych funkcji, potwierdzone przez właściwe organy”. W rozporządzeniu wykonawczym¹⁶
rozszerzono ustalenia, stwierdzając, że
do wykonywania funkcji generalnych,

Zarządzenie nr 74…, op. cit.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 31 stycznia 1985 r.
w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki opracowujące plany zagospodarowania przestrzennego, oraz przygotowania zawodowego do wykonywania funkcji w zakresie projektowania w planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 3, poz. 14).
16

17 Departament Zatrudnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek TUP w klasyfikacji
zawodów w Polsce w 1993 r. uwzględnił zawody „Urbanisty” (nr 21401-07) i „Regionalisty” (nr 21401-08).
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głównych, starszych projektantów i projektantów oraz kierowników zespołów
wymagane jest:
•• ukończenie wyższych studiów o kierunku architektonicznym, jeżeli studia
zakończone zostały pracą dyplomową
z zakresu planowania przestrzennego oraz osób, które ukończyły
wyższe studia z zakresu gospodarki
przestrzennej;
•• ukończenie studium podyplomowego
planowania przestrzennego;
•• odbycie 3 -letniej praktyki zawodowej
w planowaniu przestrzennym;
• •złożenie egzaminu przed komisją
powołaną przez ministra.
W odniesieniu do osób, które ówcześnie posiadały uprawnienia Rzeczoznawcy
Towarzystwa Urbanistów Polskich w specjalności „zagadnienia kształtowania
funkcjonalno-przestrzennego” uznano,
że spełniają one wszystkie wymogi określone w omawianym rozporządzeniu.
Wynikało to zapewne z wysokich standardów nadawania uprawnień według
Kodeksu Rzeczoznawcy TUP, w którym
żądano udokumentowania:
•• ukończenia wyższej uczelni;
•• 10 lat pracy w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego;
•• dorobku zawodowego w projektowaniu planów zagospodarowania
przestrzennego i ich wdrażania lub
pracy naukowo-badawczej w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego
i określonej przez siebie specjalności.
Do końca lat 80. resort wydał około
1000 indywidualnych uprawnień do
projektowania w planowaniu przestrzennym. Istotne było także upoważnienie zawarte w rozporządzeniu do prowadzenia

działalności w zakresie planowania
przestrzennego przez inne jednostki
niż państwowe biura planowania pod
warunkiem zatrudnienia co najmniej
jednej osoby posiadającej uprawnienia
nadane przez resort.
Regulacja ta nawiązywała do wieloletniej tradycji interdyscyplinarnego
charakteru wieloosobowych zespołów
projektowych, specjalizujących się w zagadnieniach społecznych, ekonomicznych,
ekologicznych i technicznych. Natomiast
rolą generalnego projektanta była
koordynacja metodyczna i spójność
przestrzenna rozwiązań wynikowych.
W okresie tym, w oparciu o opisane
wyżej regulacje, zaczęły powstawać nowe
podmioty (spółdzielnie, spółki, fundacje
itp.), które wśród różnych typów działalności podejmowały się także prowadzenia prac projektowych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Pracowni
urbanistycznej działającej na wolnym rynku nie można było jeszcze zarejestrować,
bowiem według klasyfikacji zawodów
i specjalności nie istniał zawód „urbanista”.
Przełom lat 80. i 90., nowa Polska,
rodzące się struktury demokratyczne,
to również czas zmian i nowych zadań,
przed jakimi stanęli urbaniści reprezentowani wówczas jedynie przez Towarzystwo Urbanistów Polskich. To w czasie
nadzwyczajnego Zjazdu TUP, który odbył
się w październiku 1991 roku, powołano
Komisję ds. Izby Zawodowej z zaleceniem
przygotowania podstaw legislacyjnych
do powołania samorządu zawodowego
urbanistów. Zadaniem powołanej komisji było także opracowanie definicji
zawodu „urbanista” i wprowadzenie jej
do księgi zawodów w Polsce¹⁷.
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„Celowość wyłonienia samorządu
zawodowego wynikła z poglądów środowiska na niezbędne przemiany w państwie, które w istotny sposób opierać
się miały na zasadzie samorządności
i to zarówno dotyczącej struktur terytorialnych, jak i organizacji społeczeństwa.
Ważną rolę w tym modelu miały odgrywać samorządy zawodowe, w tym
grupujące zawody zaufania publicznego.
Zawód urbanisty, funkcjonującego w strukturach urzędniczych, przekształcić się
miał w zawód ekspercki, skupiając specjalistów potrafiących wyważać pro-

w obszarach miast czy wsi, przejawiających się w poprawie lokalnego ładu
i w nowo ukształtowanych przestrzeniach publicznych” (Bald, 2013).

LATA 1995–2015 – POWSTANIE
I ZNIESIENIE IZBY URBANISTÓW
„Po pięciu latach pracy rządowych
resortów i sejmu w 1994 r. uchwalona
została ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym¹⁸, zrywająca z dotychczasowym systemem planowania. Nie
zdawano sobie przy tym zapewne
sprawy, że ustawa z 1984 r. była
inteligentną adaptacją
(...) z punktu widzenia funkcjonowania prawodawstwa niemiezawodu najistotniejszy był powrót ckiego, obowiązującego
w państwie o gospodarce
(po 20 latach), (...) do pojęcia rynkowej, do warunków
„zawodu urbanisty” socjalistycznych. Podjęto
prace nad projektem usporcje między interesem publicznym, tawy o planowaniu poszukując jakiejś
a różnorodnością interesów prywatnych „trzeciej drogi” (Nowakowski, 2013, za:
w dysponowaniu przestrzenią. Służyć Jędraszko, 2003).
temu miały również zmiany ustawowe,
W ustawie o zagospodarowaniu
likwidujące hierarchiczność planowania przestrzennym wchodzącej w życie
przestrzennego i przekazujące władztwo 1 stycznia 1995 r. wprowadzono odrębny
planistyczne samorządowi terytorial- rozdział dotyczący „uprawnień urbaninemu. Z perspektywy czasu każdy może stycznych”. Zarówno w ustawie, jak
ocenić, ile było w tym płonnych nadziei i w rozporządzeniu wykonawczym¹⁹
i jakim narzędziem stały się opracowania podtrzymano wymagania niezbędne do
planistyczne, włączane w gry polityczne pełnienia funkcji głównego projektani walki o tzw. elektorat. Jest jednak ta zespołu przygotowującego projekt
pewnym fenomenem, że przy niedo- miejscowego planu zagospodarowania
skonałości planowania przestrzennego przestrzennego lub studium²⁰ określone
jest tak wiele pozytywnych zmian w 1984 r.

18

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie uprawnień urbanistycznych (Dz. U. Nr 8, poz. 39).
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Natomiast z punktu widzenia funkcjonowania zawodu najistotniejszy był
powrót (po 20 latach), w obu aktach prawnych, do pojęcia „zawodu
urbanisty”. Przez 20 lat, od 1975 roku,
w systemie prawnym funkcjonowało
enigmatyczne pojęcie „planisty przestrzennego”. Omawiany rozdział ustawy, jak i rozporządzenie wykonawcze,
po pięcioletnim okresie funkcjonowania zostały uchylone.
15 grudnia 2000 roku uchwalona
została ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Izby Urbanistów
tworzyły osoby, które posiadały uprawnienia do projektowania w planowaniu
przestrzennym nadane przez właściwego ministra na podstawie ustaw:
o planowaniu przestrzennym z dnia 12
lipca 1984 r. oraz o zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r.
Mimo posiadania odpowiednich uprawnień przez 1800 osób w momencie
powoływania izby, akces przynależności do tej struktury samorządowej
zgłosiło zaledwie 800 osób zainteresowanych prowadzeniem działalności
zawodowej. Pierwszy Prezes KIU ²¹,
prof. Zygmunt Ziobrowski, w rozmowie
przeprowadzonej przez przedstawiciela
miesięcznika „Urbanista” stwierdził,
iż Izba Urbanistów jest pod względem
liczebności najmniejsza, ale sfera działalności jej członków jest najobszerniejsza, znacznie szersza niż pole działania

Izby Architektów czy Izby Inżynierów
Budownictwa.
Po stworzeniu niezbędnych podstaw
formalnych Izba Urbanistów rozpoczęła
działalność 1 października 2002 roku.
Od tego momentu istnieje obowiązek
przynależności głównych projektantów
opracowań urbanistycznych do tej korporacji. Ustawa określała organizacje
i zadania samorządu, a także prawa
i obowiązki członków tej struktury. Izba
także uzyskała przywilej nadawania
uprawnień zawodowych. Przy przyjmowaniu nowych członków izby obowiązywały kryteria ustawowe, zbliżone do
wymogów stosowanych przy nadawaniu uprawnień w latach 1984 i 1994, przy
czym po raz kolejny obniżono wymogi
dotyczące niezbędnej praktyki zawodowej z 3 do 2 lat.
Natomiast po zniesieniu Izby Urbanistów do art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym w sprawach
uprawnień do projektowania odwoły wano się do ustaw y o izbach,
wprowadzono zmianę następującej
treści:
„Projekty planów zagospodarowania
przestrzennego województwa, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sporządzają osoby,
które spełniają jeden z 6 przytoczonych warunków”²².

Ustawa 941, w celu określenia polityki przestrzennej gminy, wprowadziła obligatoryjny obowiązek sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” (zwane
go dalej „Studium”) dla całego obszaru gminy.

20

21

KIU – Krajowa Izba Urbanistów.
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Po pierwsze, w zapisie tym ustawodawca postawił znak równości między
skomplikowanym metodycznie sposobem sporządzania planu województwa
lub studium dużego miasta, a małym, monofrukcyjnym, obejmującym parę działek,
planem miejscowym. O ile prosty plan
miejscowy wykonać można jednoosobowo, to plan województwa lub studium
miasta wykonywać muszą wieloosobowe, wielobranżowe zespoły. Wycofanie
się z odrębnych wymogów stawianych
wcześniej osobom pełniącym funkcje

Omawiana zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
weszła w życie 10 sierpnia 2014 r. Interesująca będzie obserwacja rynkowych
skutków takiej regulacji.

NIEPOKOJĄCE TRENDY
W całym okresie powojennym zawód
urbanisty był regulowany prawnie. Cechą tego okresu są wyraźne załamania
w sposobach funkcjonowania tego zawodu, wynikające ze zmian politycznych czy ideologicznych. Dotyczy to
także ostatniej zmiany,
Dzięki obligatoryjnej przynależności polegającej na zniesieniu
wszystkich autorów opracowań izby urbanistów.
Standardy funkcjonoplanistycznych do izby, w świadomości wania zawodu urbanisty
samorządów terytorialnych utrwaliło zostały określone i sprawdzone w działaniu praksię przekonanie o istnieniu tycznym w latach 1955 –
i funkcjonowaniu tego zawodu, 1975. Dotyczy to nie tylko
wysokich wymagań staktórego wcześniej przez wianych adeptom tej spewiele lat nie było. cjalizacji, ale także całego
systemu organizacyjnego
głównego projektanta zespołu przygoto- i prawnego wyznaczającego pola działawującego projekty zagospodarowania wy- nia urbanisty. Osiągnięcia metodyczne
daje się całkowitym nieporozumieniem.
tego okresu określane były w Europie
Po drugie, zrównanie uprawnień na- „Szkołą urbanistyki polskiej”. W całym
bytych w wyniku skomplikowanego 20 -leciu obowiązywały wyznaczone
postępowania kwalifikacyjnego zakoń- standardy dla czterech poziomów
czonego egzaminem państwowym (art. umiejętności urbanisty – od asystenta
5, pkt 1 i 2) oraz uprawnień procesowa- do starszego projektanta.
Po 1975 roku, przez następnych 20 lat,
nych przez komisje kwalifikacyjne Izby
Urbanistów (art. 5, pkt 3) z osobami, zawód urbanisty został zastąpiony niektóre zakończyły studia wyższe i nie zdefiniowanym do chwili obecnej zawonabyły żadnych umiejętności praktycz- dem „planisty przestrzennego”. Po 1991
nych (art. 5, pkt 4 i 5)mówi o całko- roku Towarzystwo Urbanistów Polskich
witym braku wiedzy o dziedzinie, dla podjęło skuteczne działania związane
której stanowi się w Polsce prawo.
z wpisaniem urbanisty na listę zawodów
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i specjalności obowiązujących w Polsce.
Czas istnienia Izby Urbanistów był
znaczącym, 10-letnim epizodem w całej
powojennej historii. Dzięki obligatoryjnej przynależności wszystkich autorów
opracowań planistycznych do izby,
w świadomości samorządów terytorialnych utrwaliło się przekonanie o istnieniu i funkcjonowaniu tego zawodu, którego wcześniej przez wiele lat nie było.
Obecnie nie ma Izby Urbanistów, ale
są urbaniści, co zostało potwierdzone
prawnie²³. Zawód urbanisty przypisany został do wielkiej grupy pod nazwą
„specjaliści”.
„Grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wysokiego poziomu
wiedzy zawodowej, umiejętności oraz
doświadczenia w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych,
humanistycznych i pokrewnych.
Zadania wykonywane przez specjalistów obejmują: przeprowadzenie analiz
i badań, opracowywanie koncepcji, teo-rii i metod operacyjnych, doradzanie
w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, biologicznych, ekonomicznych i prawnych. W zakres obowiązków
może wchodzić także sprawowanie
nadzoru nad innymi pracownikami”²⁴.
Ta ogólna definicja „specjalisty” do-

tyczy także zawodu „urbanisty” i stoi
w wyraźnej sprzeczności z coraz niższymi standardami dotyczącymi kwalifikacji zawodowych.
3. ZAWÓD URBANISTY TU I TERAZ
Według definicji encyklopedycznej zawód to zespół czynności wymagający
odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji, wykonywany przez jednostkę stale lub dorywczo i stanowiący dla niej
źródło utrzymania²⁵.
Zasadnicza część artykułu odnosiła
się do zmian w zakresie kwalifikacji osób
posiadających prawo samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem
prowadzącym takie projektowanie. Poszukiwanie historycznych korelacji między
czynnościami a kwalifikacjami zawodowymi przekracza ramy tego artykułu.
Z kolei zobiektywizowana ocena aktualnej sytuacji, z uwagi na brak
jakichkolwiek badań w tym zakresie,
także jest trudna. Z tego też względu
prezentuję w tej części osobiste poglądy wynikające z aktywnego uczestnictwa na rynku usług urbanistycznych.
W funkcjonującym w Polsce od 1994
roku²⁶ systemie zarządzania przestrzenią obowiązuje planowanie podmioto-

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717).
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23 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz. U. z 28 sierpnia 2014 r., poz. 1145).
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Ibidem.

25

Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1994.
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Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym zmienioną
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we odniesione do granic administracyjnych władztwa samorządów lokalnych
miast i gmin oraz województw. Planowanie na poziomie lokalnym zostało
ograniczone do dwóch typów opracowań²⁷ niezależnie od wielkości i stopnia
komplikacji podmiotu będącego przedmiotem planowania. Identycznie traktowana jest problematyka małej,
stagnującej w rozwoju gminy oraz
dynamicznie rozwijającego się np. półmilionowego miasta.
Określona ustawowo problematyka
opracowań planistycznych nawiązuje
ściśle do kompetencji resortowych,
omijając niemal całkowicie ujęcia syntetyczne, eksponujące struktury przestrzenne. Istotnym brakiem omawianego systemu jest brak zdefiniowanej
ustawowo funkcji obu opracowań
planistycznych. Nie bardzo wiadomo
czy są to dokumenty o charakterze
strategicznym, czy też o charakterze
operacyjnym.
Z analizy pełnej nazwy „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” można byłoby
wnioskować, że jest to dokument kierunkowy mający charakter strategiczny.
Z uwagi jednak na fakt, iż jest to jedyny
dokument odnoszący się do całej przestrzeni miasta i gminy, wymagania
proceduralne wynikające z uzgadniania
Studium powodują konieczność wprowadzania do tego dokumentu odpowiedników przestrzennych programów

operacyjnych na poziomie województwa. Studium staje się zbiorem niespójnych decyzji. Jego aktywna rola,
jakiej się spodziewano w początkowym
okresie funkcjonowania tego dokumentu, całkowicie się załamała. Wprowadzane obecnie zmiany studium są
swoistą inwentaryzacją decyzji inwestorskich, deweloperskich, właścicieli
terenów, a także licznego grona podmiotów uczestniczących w procedurze
opiniowania i uzgadniania studium.
Zdawać by się mogło, iż plany miejscowe są bliższe dokumentom o charakterze operacyjnym. Jednakże obowiązująca w Polsce od 20 lat doktryna
swobody budowlanej, wspierana przez
samorządy terytorialne, spowodowała
„nadprodukcję” tych dokumentów. Dotyczy to szczególnie gmin położonych
w otoczeniu największych miast. Zawarta w nich oferta terenowa, nieadekwatna do najbardziej optymistycznych
prognoz demograficznych i możliwości
ekonomicznych gmin, traktowana jest
ciągle jeszcze jako atut promocyjny gminy. Wycofanie się z ofert terenowych
(przekraczających często ponad 100 -letnie szanse na ich zabudowanie) jest
obciążone ryzykiem występowania przez
właścicieli gruntów do gmin o odszkodowania w związku ze spadkiem
wartości gruntów na skutek zmiany
ich przeznaczenia. Utrwala się zjawisko „zaplanowanego” rozpraszania
zabudowy.

Jest to „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”
sporządzone dla całego obszaru gminy w granicach administracyjnych oraz „miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego” sporządzony z zasady na wniosek inwestora lub
właściciela terenu.
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Gra o polską przestrzeń rozgrywa bazujący na ułomnym, wręcz szkodsię w samorządach terytorialnych. liwym systemie zamówień publiczMimo upływu 25 lat od rozpoczęcia nych. System ten traktuje opracoreformy samorządowej w Polsce, efekty wywanie projektów dokumentów platej gry nie są satysfakcjonujące. Dok- nistycznych jak działalność usługową,
tryna swobody budowlanej, tkwiąca nie biorąc pod uwagę specyfiki tych
w systemie polskiego prawa, jest prze- prac, ich trudności oraz koniecznych
dmiotem krytyki nie tylko licznego kwalifikacji do ich wykonania.
grona specjalistów, ale
(...) projektowanie zagospodarowania
także dziennikarzy i społeczności lokalnych.
przestrzeni powinno odpowiadać
Jaka jest rola projekna cztery podstawowe pytania:
tanta w opisanej sytuacji?
Według rekomendacji urco? gdzie? jak? kiedy? W Polsce na
banistów skandynawskich
pytania co? i gdzie? odpowiadają
projektowanie zagospodarowania
przestrzeni
same samorządy terytorialne bez
powinno odpowiadać na
udziału urbanisty. Na pytanie kiedy?
cztery podstawowe pytania: co? gdzie? jak? kiedy?
nie odpowiada w Polsce nikt.
W Polsce na pytania co?
i gdzie? odpowiadają same samorząPrzedmiot zamówień na plan najdy terytorialne bez udziału urbani- częściej nie jest definiowany. Zamawiasty. Na pytanie kiedy? nie odpowiada jący nie wie, co zamawia, a oferujący
w Polsce nikt. To rada samorządu tery- nie wie, co ma oferować. W tej sytutorialnego podejmuje uchwałę wska- acji procedura zamówień jest fikcją,
zującą, jaki fragment terenu zamierza a ogromny rozrzut cen na plany oferoobjąć planem miejscowym, zgodnie wane w przetargach jest na porządku
z wnioskami właścicieli gruntów lub dziennym. Praktyka pozyskiwania wykinwestorów. Projektant zgłasza swój onawców planów miejscowych według
akces do uczestnictwa w tej grze kryterium najniższej oceny jest podprzystępując do przetargu, w którym stawowym powodem niskiej jakości
jedynym kryterium wyboru oferty planów” (Nowakowski, 2013).
jest najniższa cena. Jakie zamówienie,
W tej sytuacji, w powszechnej praktaki projekt.
tyce rozwinęła się uproszczona formuła
Podobne oceny formułuje raport NIK: procesu projektowego, odpowiadająca
„Na tle ogólnej słabości terenowych wyłącznie na wymogi ustawowe. Doksłużb gospodarki przestrzennej do- tryna swobody budowlanej i system zadatkowe wątpliwości budzi rynkowy mówień publicznych preferowany przez
model zaspokajania potrzeb planisty- samorządy terytorialne miast i gmin
cznych, tym bardziej, że jest to model doprowadziły do deformacji podstaw
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projektowania zagospodarowania przestrzeni i wpłynęły na ograniczenie roli
urbanisty.
Pełny proces zagospodarowania
przestrzeni powinien być efektem następujących po sobie sekwencji obejmujących: opisywanie, diagnozowanie,
przewidywanie, prognozowanie, programowanie, modelowanie, planowanie
i monitorowanie.
Na taki sposób rozumienia procesu
projektowania, w warunkach polskich,
stać tylko największe miasta zatrudniające profesjonalne, interdyscyplinarne zespoły i pracownie projektowe. Na podstawie wiedzy kuluarowej²⁸
można przyjąć, że własne biura lub
pracownie projektowe posiadają miasta największe, (pow yżej 200 tys.
mieszkańców). Jest to zbiór 17 miast
o łącznej liczbie 7900 tys. mieszkańców,
co stanowi 20% ogółu ludności kraju
i 33% ludności miejskiej. Łączne terytorium tych miast wynosi 3569 km2, co
stanowi 1,1% powierzchni kraju. Reasumując, można ryzykować tezę, że na
obszarze obejmującym zaledwie 1%
powierzchni kraju prowadzona jest
gospodarka przestrzenna posiłkująca
się profesjonalnymi podstawami projektowymi. Wśród pozostałych mniejszych miast oraz gmin pozamiejskich można zapewne znaleźć światłe
samorządy terytorialne korzystające
z profesjonalnych umiejętności projektowych. Nie wpływa to jednak
w sposób znaczący na ogólną ocenę
sytuacji.

Urbaniści – prowadzący działalność
zawodową na wolnym rynku: architekci,
ekonomiści, socjologowie, regionaliści,
ekolodzy – mają dziś w Polsce niesłychanie ograniczone możliwości działania. Ich wiedza jest niewykorzystywana, ich argumenty nikogo nie przekonują. Środowiska naukowe i fachowe
mają dziś bardzo ograniczony udział
w kształtowaniu polskich miast. Po
pierwsze, ich rola jest dziś ograniczona
z racji braku środków na finansowanie
badań. Po drugie, również stopień wykorzystania nawet skromnej dziś wiedzy o miastach, ich stanie i uwarunkowaniach rozwojowych jest ograniczony.
Samorządy terytorialne, niedysponujące odpowiednimi środkami finansowymi, pozbawione służby cywilnej,
są odpowiedzialne za stan gospodarki
przestrzennej w stopniu największym.
Samorządy te często, mimo niesprzyjających warunków, odnoszą na tym
polu sukcesy. Jednak wadliwe prawo
i bierność władz centralnych w dziedzinie gospodarowania przestrzenią niesłychanie utrudniają skuteczność działań.
Obecnie rynek usług urbanistycznych
niemal całkowicie wygasł. Natomiast,
mimo istnienia bardzo wielu nierozwiązanych problemów, nie rozwinął się rynek
usług doradczych, eksperckich. Samorządy terytorialne realizują wyłącznie
zadania wynikające z obowiązującego
w Polsce systemu prawa i systemu planowania. Polski system planowania jest
pozbawiony wielu istotnych opracowań
stosowanych powszechnie w Europie.

28 Nie prowadzi się w Polsce badań dotyczących stanu kadr profesjonalnych zatrudnianych przez samorządy terytorialne.
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Zaniechanie zasady ciągłości planowania, rezygnacja z prowadzenia stałych głębszych studiów obszarów
funkcjonalnych miast rekomendowanych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju są równocześnie
szansą na odnowę całego systemu planowania przestrzennego w Polsce.
Obszary miejskie i przedmiejskie
powiązane funkcjonalnie powinny być
wspólnie diagnozowane i prognozowane. Wymagałoby to jednak stworzenia
całego systemu nowych stabilnych organizacji planistycznych. Byłaby to szansa
na odnowę planowania przestrzennego
i gospodarki przestrzennej w Polsce.

„Przykładowo w niemieckim mieście
rejonowym, obsługującym 8 gmin o 120
tys. mieszkańców, dział zajmujący się
budownictwem i gospodarką przestrzenną zatrudnia ponad 200 osób”
(Nowakowski, 2013).
Jak widać, ład przestrzenny, czytelny
za naszą zachodnią granicą, ma także
znaczący aspekt ilościowy. Może to
być istotna inspiracja przy rozważaniach
nad odbudową organizacji służb planowania przestrzennego i gospodarki
przestrzennej w Polsce.
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Dominik Sypniewski*

Deregulacja zawodu urbanisty
z perspektywy nauk prawnych

1

W ramach tzw. ustawy deregulacyjnej uchwalonej w maju
2014 r. zlikwidowano samorząd zawodowy urbanistów,
a także zliberalizowano zasady dostępu do zawodu
urbanisty. Czy wprowadzone zmiany są zgodne z Konstytucją RP? Artykuł analizuje charakter prawny zawodu
urbanisty oraz uzasadnienie i skutki ustawy deregulacyjnej, a także wskazuje na konieczność wprowadzenia
zmian gwarantujących ochronę interesu publicznego.

W związku ze zjawiskiem rosnącej liczby
regulacji prawnych w Unii Europejskiej
pod koniec lat 90. podjęto działania na
rzecz tworzenia lepszego prawa („better
regulation”). Efektem tych prac był opublikowany w 2001 r. tzw. raport Mandelkerna, który wyraźnie wskazał, że rozwiązaniem nie jest explicite ograniczenie
liczby regulacji, ale raczej podniesienie
jej jakości poprzez zastosowanie się do
wypracowanych rekomendacji². W kon-sekwencji Komisja Europejska podjęła
działania na rzecz uproszczenia i poprawy
jakości regulacji³.
Kilka lat temu w polskim prawie
administracyjnym zaczęła się rozwijać
tendencja do ograniczania liczby regulacji prawnych, co w literaturze
określa się pojęciem „deregulacji”⁴. Szcze-

gólnie istotnym elementem polityki
deregulacyjnej stało się znoszenie ograniczeń związanych z wolnością podejmowania i wykonywania zawodów
zaliczanych do zawodów regulowanych. W ramach tzw. II transzy deregulacji dostępu do zawodów uchwalona została ustawa z 9 maja 2014 r.
o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych⁵,
która zlikwidowała samorząd zawodowy
urbanistów.
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, że niezależnie od oceny celowości likwidacji samorządu zawodowego
urbanistów, a także techniki legislacyjnej
zastosowanej w ustawie deregulacyjnej,
art. 17 ust., 1 Konstytucji RP nie ogranicza swobody ustawodawcy w zakresie
kształtowania polityki deregulacyjnej⁶.
Artykuł analizuje również charakter
prawny zawodu urbanisty w obowiązującym stanie prawnym, wskazując
na konieczność wprowadzenia zmian
służących ochronie interesu publicznego w zakresie związanym z czynnościami zawodowymi wykonywanymi
przez urbanistów.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS5/01507.
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Komunikat Komisji Europejskiej z 11 lutego 2003 r., COM(2003) 71; Action Programme for Reducing
Administrative Burdens in the European Union, Komunikat Komisji Europejskiej z 24 stycznia
2007 r., COM(2007) 23.
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Dz. U. 2014 poz. 768 , dalej jako „ustawa deregulacyjna”.

6

Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.

78

METROPOLITAN NR 2 ( 2 ) / 2014
ZAWÓD „URBANISTY” W SYSTEMIE
PRAWA
W leksykonie urbanistyki znajduje się
siedem znaczeń pojęcia „urbanista”⁷.
Istotą większości definicji jest wykonywanie specjalistycznego zawodu, który
w najprostszym ujęciu polega na projektowaniu i planowaniu zagospodarowania przestrzennego miast, a w najbardziej złożonym - nawiązuje wprost
do definicji zawodu urbanisty sformułowanej w art. 2 ust. 3 u.s.z. (2013), zgodnie
z którym polega on na projektowaniu
zagospodarowania przestrzeni w skali
regionalnej i lokalnej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego, ochrony
wartości architektonicznych i krajobrazowych, z wymaganiami ochrony środowiska, racjonalności struktur osadniczych
i sieci infrastruktury oraz na edukacji
w tym zakresie.
Likwidacja samorządu zawodowego
urbanistów w żadnym przypadku nie
może być rozumiana jako likwidacja zawodu urbanisty. Zgodnie z klasyfikacją
zawodów i specjalności, zawód urbanisty
jest zaliczany do zawodów specjalistycznych, w ramach kategorii „Architekci,
geodeci, projektanci i pokrewni”⁸.
Mimo braku definicji legalnej pojęcia
„urbanista”, art. 5 ustawy z 27 czerwca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym⁹ wskazuje, że projekty pla-

7

nów zagospodarowania przestrzennego
województwa, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
mogą być sporządzane wyłącznie przez
osoby spełniające określone kryteria.
Odnoszą się one do uprawnień zawodowych zdobywanych na gruncie kolejnych ustaw planistycznych, wykształcenia w zakresie architektury, urbanistyki
lub gospodarki przestrzennej, a także
kwalifikacji zawodowych zdobytych w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto zwrócić
uwagę, że zawód urbanisty może być
wykonywany również przez osobę, która
posiada dyplom ukończenia dowolnych
studiów wyższych (a więc również całkowicie niezwiązanych z urbanistyką),
a dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki
przestrzennej.
Odwołanie do pojęcia „osoby o której mowa w art. 5 u.p.z.p.” wykorzystano
również w art. 50 ust. 4 u.p.z.p. oraz art.
60 ust. 4 u.p.z.p. w zakresie dotyczącym
sporządzania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy. Podobne rozwiązanie zastosowano również w art. 13d ust. 5 ustawy

P. Saternus, Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego, Warszawa 2013, s. 549-550.

Zob. załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010
r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. Nr 82, poz. 537.
8

9
10

Tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm., dalej u.p.z.p.
Dz. U. 2001, Nr 84 , poz. 906 ze zm.
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z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w zakresie sporządzania miejscowego
planu odbudowy obiektów budowlanych¹⁰, art. 54 ust. 6 ustawy z 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w zakresie sporządzania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej¹¹,
czy też art. 10 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w Świnoujściu w zakresie
sporządzania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu¹². Wykładnia systemowa prowadzi do konkluzji, że na gruncie obowiązującego prawa, jako urbanistę należy
rozumieć osobę, która spełnia jeden
z warunków określonych w art. 5 u.p.z.p.
Równocześnie jednak rozpoczął się
proces zacierania granicy pomiędzy zawodem urbanisty a zawodem architekta.
Po pierwsze, urbaniści stracili monopol
na przygotowywanie projektów decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy, a także nie otrzymali monopolu na przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego¹³.
Po drugie, art. 8 ust. 6 u.p.z.p określający zasady powoływania komisji urbani-

11

Dz. U. 2010, Nr 106 , poz. 675 ze zm.

12 Dz. U. 200 9, Nr 84 ,
13

styczno-architektonicznych działających
jako organy doradcze na wszystkich
szczeblach administracji publicznych
przewidywał, że co najmniej połowa
członków komisji składa się z osób
rekomendowanych przez „branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe”,
a więc nie tylko izby urbanistów i Towarzystwo Urbanistów Polskich (dalej:
„TUP”), ale również izby architektów
i stowarzyszenia zrzeszające architektów, takie jak Stowarzyszenie Architektów Polskich¹⁴.
Likwidacja samorządu zawodowego
urbanistów nie oznacza likwidacji zawodu urbanisty. Aktualny pozostaje natomiast problem, kto zastąpi na rynku
urbanistów posiadających sformalizowane kwalifikacje zawodowe, najczęściej
ściśle związane z posiadanym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym. Ze względu na brak możliwości
uzyskania odrębnych kwalifikacji zawodowych urbanisty, a także konsekwentne równanie przez ustawodawcę osób
posiadających uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, realnym scenariuszem jest
zdominowanie zawodu urbanisty przez

poz. 700 ze zm.

Zob. art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 u.p.z.p.

Taki pogląd uzasadnia wyrok NSA z 8 lipca 2011 r., II OSK 777/11, w którym stwierdzono, że
wymóg określony w art. 8 ust. 6 należałoby uznać za spełniony także wówczas, gdy co najmniej
połowę członków komisji przedstawi tylko jedna z wyżej wymienionych organizacji.

14
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architektów posiadających uprawnienia
budowlane w specjalności architektonicznej¹⁵.
EWOLUCJA DOSTĘPU DO ZAWODU
URBANISTY
Na gruncie ustawy z 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym jako zawód urbanisty należałoby uznać „wykonywanie
funkcji generalnych, głównych i starszych
projektantów, projektantów i kierowników zespołów w jednostkach opracowujących regionalne i miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego”¹⁶.
Rozporządzenie przewidywało uprawnienia do wykonywania takich funkcji,
których uzyskanie wymagało zdobycia
odpowiedniego wykształcenia z zakresu
planowania przestrzennego lub gospodarki przestrzennej, odbycia praktyki zawodowej w planowaniu przestrzennym
oraz złożenia egzaminu zawodowego¹⁷.
Warto podkreślić że w procesie uzyskiwania uprawnień zawodowych pewną
rolę odgrywało TUP, które oceniało opracowanie projektowe z zakresu planowania przestrzennego przedstawiane przez
kandydata, choć należy zastrzec, że rozporządzenie wprowadziło alternatywne
rozwiązania w postaci: (I) pozytywnej
oceny opracowania przez wojewódzką
komisję urbanistyczno-architektoniczną

15

lub radę naukowo-techniczną działającą
przy organie, (II) autorstwa lub współautorstwa opracowania nagrodzonego
przez Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej. Choć przedstawiciele
TUP wchodzili w skład komisji egzaminacyjnej, to należy uznać, że wpływ TUP na
dostęp do zawodu był ograniczony.
Na gruncie ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, instytucja „uprawnień do projektowania w planowaniu przestrzennym” została zastąpiona przez „uprawnienia urbanistyczne”¹⁸.
Nowa regulacja przede wszystkim przyznała urbanistom faktyczną wyłączność
na przygotowanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu¹⁹.
W postępowaniu w sprawie uzyskania
uprawnień urbanistycznych nie przewidziano udziału TUP czy też innych stowarzyszeń zawodowych urbanistów, ale
z drugiej strony w skład komisji egzaminacyjnych wchodziły wyłącznie osoby posiadające uprawnienia urbanistyczne²⁰.
Nowa regulacja przewidywała jednak, że
przedstawiciele „właściwego stowarzyszenia zawodowego” na wniosek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej mogli
uczestniczyć w rozprawie przeprowadzanej w ramach postępowania w sprawie
odpowiedzialności zawodowej osób posiadających uprawnienia zawodowe²¹.

Zob. J. Jaworski, Deregulacja zawodu urbanisty, [w:] Nieruchomości, 2014, nr 9, s. 4-5.

Zob. § 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z 31 stycznia 1985 r.
w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki opracowujące plany zagospodarowania
przestrzennego, oraz przygotowania zawodowego do wykonywania funkcji w zakresie projektowania w planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 3, poz. 14).
16

17

Por. § 4 ust. 1-4.

18

Dz. U. Nr 89, poz. 415, dalej: u.z.p
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Zmiany wprowadzone przez ustawę
Kolejne zmiany w modelu regulacji
zawodu urbanisty były związane z wpro- deregulacyjną w znaczącym stopniu
wadzeniem do polskiego systemu praw- zwiększyły dostęp do zawodu urbanisty.
nego pojęcia „zawód zaufania publiczne- Ustawodawca całkowicie zrezygnował
go”, co stworzyło ustrojową możliwość z przeprowadzenia egzaminu zawodoustanowienia samorządu zawodowego, wego, jak również obowiązku udokuktóry przejąłby od państwa zadania mentowania przez kandydata do zazwiązane ze sprawowaniem pieczy nad wodu odpowiedniego doświadczenia
należytym wykonywaniem
Zmiany wprowadzone przez ustawę
zawodu. Konsekwencją
tych zmian było ustanoderegulacyjną w znaczącym
wienie samorządu zastopniu zwiększyły dostęp do
wodowego urbanistów
w formie izb zawodozawodu urbanisty
wych obligatoryjnie zrzeszającego wszystkie osoby wykonujące zawodowego. W tej sytuacji jedynym
zawód urbanisty. Organy izb urbanistów kryterium dostępu do zawodu pozostało
otrzymały kompetencje w zakresie wykształcenie, które można uznać za innadawania uprawnień zawodowych. strument weryfikacji wiedzy, natomiast
Choć jedna z dróg dostępu do za- nie ma żadnego kryterium lub mechaniwodu przewidywała obowiązek złożenia zmu weryfikującego posiadane kwalifiegzaminu zawodowego ze znajomość kacje zawodowe.
przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej oraz praktycznego URBANISTA JAKO ZAWÓD ZAUFANIA
zastosowania wiedzy w zakresie urba- PUBLICZNEGO
nistyki, to zdecydowana większość urba- Art. 17 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia
nistów uzyskała uprawnienia zawodowe 1997 r. wprowadził do polskiego systemu
spełniając kryterium w zakresie posia- nową pojęcie „zawodu zaufania publiczdanego wykształcenia oraz odpowie- nego”. W przepisach prawa nie zdefidniego doświadczenia zawodowego niowano normatywnych kryteriów, na
w zakresie związanym z gospodarką podstawie których można ocenić czy
przestrzenią.
dany zawód jest zawodem zaufania

19

Zob. art. 40 ust. 2 u.z.p.

Zob. § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia
1994 r., Dz. U. 1995 r., Nr 8 , poz. 39., dalej: rozp. (1995).
20

21

Zob. § 12 ust. 2-3 rozp. (1995).

Zob. art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, Dz. U. 2011, Nr
155, poz. 925.
22
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publicznego, choć w przypadku rzeczników patentowych ustawodawca wprost
wskazał, że jest to zawód zaufania publicznego²². Próbę zdefiniowania pojęcia
„zawód zaufania publicznego” podjął P.
Sarnecki, wskazując że: (I) jest to zawód
wykonywany ze szczególnym natężeniem spełniania funkcji publicznej, (II)
klient powierza osobie wykonującej zawód istotny zakres informacji posiadających osobisty charakter i stanowiących
tajemnicę zawodową, (III) powinny istnieć bariery chroniące dostęp do zawody, związane z odpowiednim wykształceniem, przygotowaniem zawodowym
i poziomem etycznym, (IV) ze względu na
szczególny charakter istnieje potrzeba
powierzenia samorządom zawodowym
pieczy nad należytym wykonywaniem
tych zawodów²³. Warto zwrócić uwagę,
że pierwsze dwie cechy odnoszą się
bezpośrednio do funkcji społecznych
związanych z wykonywaniem danego
zawodu, podczas gdy dwie pozostałe
stanowią rekomendacje dla ustawodawcy określające pożądany sposób regulacji
dostępu do zawodu oraz nadzoru nad
jego prawidłowym wykonywaniem.

Poglądy P. Sarneckiego wywarły duży
wpływ na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego²⁴. Na podstawie licznych
orzeczeń, w których Trybunał Konstytucyjny analizował pojęcie „zawód zaufania publicznego”, można stwierdzić, że
jest to „zawód polegający na obsłudze
osobistych potrzeb ludzkich, wiążący się
z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobistego i zorganizowany
w sposób uzasadniający przekonanie
społeczne o właściwym dla interesów
jednostki wykorzystywaniu tych informacji przez świadczących usługi”²⁵,
wymagający „posiadania bardzo wysokich umiejętności fachowych, zwykle ukończenia wyższych studiów oraz
odbycia dalszych szkoleń”²⁶, a także
„spełnienie warunków dotyczących
kwalifikacji moralnych określanych na
przykład jako nieskazitelny charakter
czy rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu”²⁷, którego wykonywanie
jest określone dodatkowo „treścią
ślubowania, tradycją korporacji zawodowej czy szczególnym charakterem
wykształcenia wyższego i uzyskanej
specjalizacji”²⁸.

P. Sarnecki, W sprawie znaczenia konstytucyjnego określenia „zawód zaufania publicznego” (art.
17 ust. 1 Konstytucji), [w:] Ekspertyzy i Opinie Prawne, 41/2000, s. 31-32.

23

24 P. Sarnecki Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konstytucji) na przykładzie adwokatury, [w:] Konstytucja-Wybory-Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L . Garlicki,
Warszawa 2000, s. 155.

Wyrok TK z 7 maja 2002, SK 20/2000, OTK ZU 2002/3A poz. 29, wyrok TK z 2 grudnia 2002, SK
20/2001, OTK ZU 2002/7A , poz. 89.
25

26

Wyrok TK z 22 maja 2001, K 37/2000, OTK ZU 2001/4 poz. 86.

27

Wyrok TK z 2 lipca 2007, K 41/2005, OTK ZU 2007/7A, poz. 72.

28 Wyrok TK z 7 maja 2002, SK 20/2000, OTK ZU 2002/3A poz. 29, Wyrok TK z 2 grudnia 2002., SK
20/2001, OTK ZU 2002/7A , poz. 89.
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Analizując poglądy doktryny i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć
na pytanie czy urbanista jest zawodem
zaufania publicznego. Zawód ten posiada większość cech spośród wymienionych powyżej, a dodatkowo ze względu na wykonywane funkcje społeczne,
jego prawidłowe wykonywanie leży
w interesie publicznym. Z drugiej strony
klientami urbanisty są co do zasady organy administracji, sporządzane przez
urbanistów projekty planów lub decyzji
nie mają mocy wiążącej, a w stosunku
prawnym między urbanistą a jego klientem nie ma elementu przekazywania
informacji o charakterze prywatnym,
czy też obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej²⁹. Istotnym elementem
sporu dotyczącego uznania urbanisty
za zawód zaufania publicznego, przynajmniej z perspektywy nauk prawnych,
jest jednak istnienie skutku prawnego
w postaci możliwości ustanowienia
samorządu zawodowego wyposażonego w kompetencje publicznoprawne
w zakresie regulacji zawodu.

CHARAKTER PRAWNY SAMORZĄDU
ZAWODOWEGO
W doktrynie prawa administracyjnego
samorząd zawodowy jest postrzegany
jako związek publicznoprawny, będący
formą administracji zdecentralizowanej
rzeczowo³⁰. Członkostwo w samorządzie zawodowym jest obligatoryjne dla
wszystkich osób wykonujących określony zawód, a uzyskanie uprawnień zawodowych co do zasady wymaga wydania
przez właściwy organ samorządu zawodowego aktu administracyjnego oraz
wpisu na listę osób wykonujących zawód. W celu umożliwienia sprawowania
pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, ustawodawca przekazał organowi
samorządu zawodowego liczne zadania
publiczne o charakterze reglamentacyjnym jak również wyposażył we władztwo administracyjne, dając uprawnienie
do wydawania aktów normatywnych
oraz rozstrzygania spraw poprzez akty
administracyjne. Zakres przedmiotowy
takiego władztwa co do zasady obejmuje: nadawanie uprawnień zawodowych,
określanie deontologicznych i pozadeontologicznych zasad wykonywania za-

29 W orzecznictwie zwrócono uwagę, że organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy ma obowiązek przeprowadzić ocenę oraz analizę funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu w ramach projektu sporządzonego przez uprawnioną osobę, zob. Wyrok NSA z 7
kwietnia 2009 r., I OSK 513/2008 , Lexis nr 2321552, Wyrok NSA z 15 kwietnia 2014 r., II OSK 2796/2012,
Lexis nr 8666573.
30 T. Rabska, Podstawowe pojęcia organizacji administracji, [w:] System prawa administracyjnego, tom 1, pod red. J. Starościaka, Wrocław – Warszawa – Gdańsk – Kraków 1977, s. 345; M. Stahl,
Inne podmioty administrujące, [w:] Podmioty administrujące. System Prawa Administracyjnego.
Tom 6, pod red. R . Hausera, A . Wróbla i Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2013, s. 508.
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wodu oraz podejmowanie rozstrzygnięć
w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Jednym z bardziej kontrowersyjnych
problemów związanych z samorządem
zawodowym jest zakres swobody, która przysługuje ustawodawcy zwykłemu
w obszarze ustanawiania samorządu
zawodowego dla zawodu zaufania publicznego, jak również określania zakresu
przysługującego mu władztwa publicz-

morządu zawodowego³¹. Choć Trybunał
Konstytucyjny nie odpowiadał jeszcze
na pytanie czy likwidacja istniejącego samorządu zawodowego jest zgodna z art.
17 ust. 1 Konstytucji RP, to należy zwrócić uwagę, że Trybunał Konstytucyjny
uznał zawód doradcy inwestycyjnego za
zawód zaufania publicznego³², a w literaturze wskazuje się że cechy zawodów
zaufania publicznego można przypisać
również rzeczoznawcom majątkowym³³
czy też brokerom ubezJednym z bardziej kontrowersyjnych pieczeniowym³⁴. To uzasadnia tezę, że istnienie
problemów związanych samorządu zawodowego
z samorządem zawodowym jest nie przesądza o statusie zawodu zaufania puzakres swobody, która przysługuje blicznego, a mechanizm
ustawodawcy zwykłemu ten działa wręcz w drugą
stronę: to w przypadku
noprawnego. Analiza językowa art. 17 zawodów zaufania publicznego ustawoust. 1 Konstytucji RP wskazuje, że usta- dawca może ustanowić samorząd zawowodawca może ustanowić samorząd za- dowy wyposażony w zakres władztwa
wodowy, którego zadaniem będzie spra- publicznoprawnego umożliwiający sprawowanie pieczy nad należytym wykony- wowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego. waniem zawodu.
Dużo bardziej skomplikowanym zagadPrzepis ten pozwala na rekonstrukcję
obowiązku ustawodawcy do powołania nieniem jest zakres pieczy sprawowanej
samorządu zawodowego, jak również przez organy samorządu zawodowego.
nie zakazuje ustawodawcy likwidacji sa- W kontekście orzecznictwa Trybunału

Konstytucyjnego oraz zmian w ustawodawstwie należy zwrócić uwagę, że
wpływ organów samorządów zawodowych na regulacje dostępu do zawodu
jest coraz mniejszy³⁵. Biorąc pod uwagę
zwłaszcza ewolucję regulacji dostępu do
zawodów prawniczych, wyraźnie widać,
że uprawnienia organów samorządu
zawodowego ograniczają się do merytorycznego udziału w przygotowywaniu,
przeprowadzaniu czy też ocenianiu egzaminu zawodowego, a decyzje podejmowane w przedmiocie nadania lub odmowy nadania uprawnień zawodowych
mają charakter coraz bardziej związany.
Sprawowanie pieczy nie może być więc
utożsamiane wyłącznie z wykonywaniem zdecentralizowanej administracji
za pomocą aktów administracyjnych, ale
może również polegać na zagwarantowaniu odpowiedniego udziału w procesie stosowania prawa.
Nie oceniając celowości likwidacji samorządu zawodowego urbanistów, należy
więc stanąć na stanowisku, że na podstawie art. 17 Konstytucji RP nie można
zrekonstruować obowiązku państwa do
ustanowienia samorządu zawodowego dla jakiejkolwiek grupy zawodowej.
Ustawodawca jest w tym zakresie samo-

31 T. Krawiel, Czy Konstytucja chroni korporacje zawodowe? Kogo chroni art. 17 Konstytucji, [w:]
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 12/2007, s. 28 i nast.

świadczenia usług w Unii Europejskiej, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy
prawnoadministracyjne, tom I, pod red. J. Sługockiego, Wrocław 2014 , s. 344.

32

Zob. wyrok TK z 12 maja 2009 r., P 66/07.

Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2013,
teza 1 do art. 175; N. Gesek, Rzeczoznawca majątkowy jako zawód zaufania publicznego, [w:]
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 5/2013, s. 30-32.
33 E.

34 M. Cherka, Broker jako zawód zaufania publicznego. Zagadnienia wybrane,
http://www.polbrokers.pl/download.php?filename=upload/M.
35

D. Sypniewski, Ewolucja dostępu do zawodów zaufania publicznego w Polsce a rozwój swobody

dzielny, choć jeżeli już podejmie decyzję
o utworzeniu samorządu zawodowego,
to w przypadku zawodów zaufania publicznego jest zobowiązany do wyposażenia tych samorządów w środki prawne
umożliwiające sprawowanie pieczy nad
należytym wykonywaniem zawodu.
UZASADNIENIE DEREGULACJI
Niezależnie od analizy charakteru prawnego zawodu urbanisty oraz działalności samorządu zawodowego urbanistów
warto również zwrócić uwagę na argumentację na rzecz deregulacji zawodu,
w tym zwłaszcza argumentów podniesionych w uzasadnieniu do ustawy deregulacyjnej. Na wstępie należy zwrócić
uwagę, że zawód urbanisty występuje
w Unii Europejskiej jako zawód regulowany jedynie w jedenastu państwach³⁶.
W części tych państw wykonywanie zawodu urbanisty wiąże się z obowiązkiem
uzyskania członkostwa w samorządzie
zawodowym, jednak są to organizacje
o szerszym zakresie podmiotowym obejmujące architektów lub inżynierów.
W uzasadnieniu do ustawy deregulacyjnej zwrócono uwagę, że organami
sporządzającymi projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=profession&
id_profession=6670 [dostęp: 7 grudnia 2014 r.].
36

37 Druk nr 1576 , Rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych
zawodów regulowanych, s. 40; w literaturze zwrócono uwagę, że opracowywanie przez osoby
uprawnione projektów aktów, o których mowa w art. 5 u.p.z.p., należy rozpatrywać w kategoriach “wewnętrznych czynności planistycznych”, zob. T. Bąkowski, teza 3 do art . 5, [w:] Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004
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nia przestrzennego gminy, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa są odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta)
oraz zarząd województwa, a rola urbanisty - mimo jego obligatoryjnego udziału w opracowywaniu tych dokumentów
- jest w związku z tym ograniczona³⁷.
Dodatkowo, zwrócono uwagę, że członkami izb urbanistów są również członkowie izb architektów, co rodzi konieczność podwójnej przynależności - choć
zabrakło przedstawienia empirycznych
danych pokazujących skalę tego zjawiska³⁸.
Projekt ustawy deregulacyjnej zawierał również ocenę skutków regulacji,
w której dokonano analizy liczby osób
posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu urbanisty w latach
2002-2012, a więc w okresie w którym
izby urbanistów w ramach sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu
prowadziły postępowania kwalifikacyjne,
w tym również prowadziły egzaminy zawodowe³⁹. Dane te pokazują, że w analizowanym okresie do egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym złożyło
15 osób na 20 osób, które do niego
przystąpiły. Biorąc pod uwagę, że liczba
członków izby urbanistów w analizowanym okresie wzrosła o 336 osób, aż 95%
osób które uzyskały uprawnienia zawodowe na podstawie art. 5 ust. 3 pkt. 3, 4
i 6 u.s.z., a więc na podstawie przesłanki
wykształcenia (dyplomu ukończenia studiów wyższych na określonym kierunku,
względnie uzupełnionych o studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki

przestrzennej) i określonego doświadczenia zawodowego (praca związana
z gospodarką przestrzenną, albo na podstawie decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej. W tym
zakresie nasuwa się konkluzja, że izby
urbanistów miały ograniczony wpływ na
regulację dostępu do zawodu urbanisty.
W procesie legislacyjnym do projektu
ustawy deregulacyjnej w zakresie dotyczącym likwidacji samorządu zawodowego urbanistów zostało wniesionych wiele
uwag. Większość uwag miała charakter
krytyczny, choć należy zwrócić uwagę, że
negatywny stosunek do projektu ustawy
deregulacyjnej miały przede wszystkim
organizacje zawodowe oraz izby architektów i urbanistów. Jako uzasadnienie
stanowiska najczęściej wskazywano:
(I) utrudnienie realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
(II) pozbawienie zawodu urbanisty charakteru zawodu zaufania publicznego,
(III) utrudnienie dostępu do wykonywania zawodu urbanisty w innych państwach Unii Europejskiej. W tle dyskusji
na temat skutków ustawy deregulacji dotyczących samorządu urbanistów, właściwie zupełnie niedostrzeżona została
nowelizacja art. 8 ust. 6 u.p.z.p., która
zlikwidowała obowiązek powoływania
w skład komisji urbanistyczno-architektonicznych osób rekomendowanych przez
samorządy zawodowe i stowarzyszenia
branżowe, a wymóg „wykształcenia i przygotowania fachowego związanego bezpośrednio z teorią i praktyką planowania
przestrzennego” pozostawiono wyłącznie
w odniesieniu do członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
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Wśród argumentacji na rzecz deregulacji, a właściwie na rzecz likwidacji
bądź ograniczenia zakresu zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy
urbanistów, wskazuje się również że
w ramach „sprawowania pieczy nad
wykonywaniem zawodu”, organy samorządu zawodowego mogą podejmować
działania służące ochronie interesu grupy
zawodowej pozostającego w sprzeczności z interesem publicznym, np. zawierać
porozumienia cenowe lub nakładać na
osoby zrzeszone w samorządzie ograniczenia dotyczące informowania konsumentów o świadczonych usługach i ich
cenach. Jako przykład można tu wskazać uznanie za nieuczciwą konkurencję
nieprzestrzegania zasad wyceny usług
ustanowionych przez samorząd zawodowy⁴⁰, czy też zakaz podejmowania
działań sprzecznych z interesem zawodowym członków samorządu⁴¹. Niektóre postanowienia Zasad Etyki Zawodu
Urbanisty z 3 czerwca 2006 r. dotyczące
zasad ustalania cen usług oferowanych
przez urbanistów zostały uznane przez
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów za praktyki ograniczające konkurencję⁴². Podstawą do uzna-

nia działania Krajowej Izby Urbanistów
za porozumienie ograniczające konkurencję było nałożenie na członków izb
urbanistów obowiązku przestrzegania
tych zasad w praktyce pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. W trakcie postępowania Prezes UOKiK ustalił,
że organy okręgowych izb urbanistów
prowadziły postępowania dyscyplinarne
związane z oferowaniem rażąco niskich
cen, a organy orzekające stosowały uchwalone przez Krajową Izbę Urbanistów
zasady określania zakresu rzeczowego
oraz wartości zamówień publicznych na
prace projektowe i związane z projektowaniem zagospodarowania przestrzennego⁴³. Przykładowo, w uzasadnieniu
do orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Południowej OIU z 11 maja
2013 r. pojawiły się argumenty, że stosowanie niższych cen stanowi „deprecjację
zawodu urbanisty”, a także negatywnie
wpływa na „interes zawodowy”⁴⁴.
PODSUMOWANIE
Z perspektywy nauk prawnych trudno
jest dokonać oceny celowości likwidacji
samorządu zawodowego urbanistów,
podobnie jak jednoznacznie rozstrzy-
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planów zagospodarowania przestrzennego.
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gnąć o zaliczeniu zawodu urbanisty do
zawodów zaufania publicznego. Biorąc
pod uwagę szczególny charakter czynności wykonywanych przez urbanistów
i ich wpływ na realizację interesu publicznego na szczeblu gminnym, wydaje
się, mimo stanowisk prezentownanych
w doktrynie, że zawód ten wiąże się ze
szczególną odpowiedzialnością i jego
wykonywanie wymaga w związku z tym
regulacji gwarantującej ochronę interesu publicznego.
Art. 17 ust. 1 Konstytucji RP nie nakłada jednak na państwo obowiązku
utworzenia samorządu dla zawodów zaufania publicznego, a jedynie wskazuje,
że w przypadku utworzenia takiego samorządu powinien być on wyposażony
w uprawnienia umożliwiające sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Analiza orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego oraz zmian
zachodzących w aktach prawnych regulujących dostęp do zawodów zaufania
publicznego oraz określających uprawnienia samorządów zawodowych wyraźnie pokazuje tendencję zmniejszania
zakresu zadań wykonywanych przez
samorząd zawodowy oraz zakresu
samodzielnych kompetencji publicznoprawnych.
Na tym tle aktualne pozostaje pytanie
o ocenę dorobku izb urbanistów i roli
jaką odegrały w rozwoju zawodu. Patrząc
przez pryzmat wykonywanego władztwa publicznoprawnego należy zwrócić
uwagę na ograniczoną rolę egzaminów
zawodowych w regulowaniu dostępu do

zawodu, uchwalenie zasad etyki zawodowej obejmujących również standardy
wykonywania zawodu oraz stosunkowo
skromny dorobek sądownictwa dyscyplinarnego. Uzasadnienie ustawy deregulacyjnej wskazuje, że ustawodawca
właściwie nie dokonał analizy faktycznego
wpływu samorządu na sposób wykonywania zawodu urbanisty.
Mimo likwidacji izb urbanistów, zawód urbanisty wciąż pozostaje elementem systemu prawnego, choć istotne
uproszczenie dostępu do tego zawodu stanowi pewne zagrożenie dla jego
tożsamości i samodzielności. Kto jest
beneficjentem zmian? Choć teoretycznie zmiany wydają się korzystne przede
wszystkim dla absolwentów studiów
wyższych, którzy mogą wykonywać
zawód bez konieczności spełnienia sformalizowanych kryteriów, to w rzeczywistości wprowadzone zmiany w największym stopniu poszerzyły rynek usług dla
osób posiadających uprawnienia budowlane w zakresie projektowania.
Liberalizacja dostępu do zawodu
urbanisty oraz likwidacja normatywnych
zasad jego wykonywania budzi największe wątpliwości. O ile można uznać, że
ustawodawca ma swobodę w zakresie
sposobu regulacji dostępu do zawodu
oraz zasad jego wykonywania, to ze
względu na charakter zawodu urbanisty
należałoby zaznaczyć, że celem tej regulacji powinna być ochrona interesu
publicznego związana z wykonywaniem
przez urbanistów czynności zawodowych.

ABSTRACT
Deregulation of urban planner profession from a perspective
of jurisprudence
In May 2014 Polish parliament accepted a second part of deregulation bill including
a new regulation of urban and spatial planners. The most substantial amendment
is abolishment of professional self government that regulated the profession since
2001 in terms of access to profession, setting deontological and non-deontological
standards of professional conduct and performing discipline. Under new regulation
the only criterion to be urban and spatial planner is university degree in the field of
architecture, urban policy or spatial planning, or any university degree supplemented
by postgraduate studies. The paper claims, that any regulation of the profession
should me aimed at protections of public interests.
Although the new regulation is criticized as unconstitutional, especially by
professional self government of urban and spatial planners, the paper claims that
this kind of deregulation policy is consistent with article 17 of Polish Constitution.
The paper analyzes the legal nature of the profession of urban and spatial planner
answering if it is a profession of public trust. It considers also the scope of public
tasks of professional self government of urban and spatial planners and its impact
on the profession. The abolishment of the professional self government has not
been preceded by analysis of this impact.
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Łukasz Pancewicz*

Deregulacja zawodu urbanisty jako
wyraz sporu między koncepcjami
liberalizacji a regulacji działalności
gospodarczej
Deregulacja zawodu urbanisty stała się faktem. Ograniczenia wykonywania zawodu zostały usunięte na mocy
ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów w ramach tzw. II transzy deregulacji.
To, co może być przedmiotem obecnej debaty, to raczej
próba oszacowania konsekwencji tej decyzji z perspektywy
szans i możliwości realizacji zawodu. Deregulacja nie
doprowadziła bowiem do likwidacji profesji, a największym
poszkodowanym stały się przede wszystkim korporacje
zawodowe. Na rzeczywistą ocenę skutków gospodarczych
trzeba jednak będzie poczekać.
* dr inż. arch. Łukasz Pancewicz - asystent na Wydziale Architektury Politechniki
Gdańskiej, główny projektant Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

W poniższym tekście poruszam dwie
kwestie, związane z ideą deregulacji w kontekście ekonomii politycznej Państwa, zarówno w odniesieniu do kwestii tzw.
wolnych zawodów jak i szerzej, w odniesieniu do systemu planowania. W drugiej
części artykułu podejmuję się próby
analizy efektywności przyjętej polityki
w odniesieniu do zawodu urbanisty. Ocena deregulacji przez pryzmat analizy
systemowej, związanej z domeną działania Państwa, jest o tyle bardziej zasadna,
iż perspektywa ta jest nacechowana większym dystansem do partykularnych
interesów zderegulowanych. Pozwala to
na lepsze zrozumienie genezy deregulacji oraz powiązania tego procesu
(aksjologicznie uzależnionego od koncepcji ekonomicznego liberalizmu) ze światem zawodów pełniących zadania związane z działaniem administracji samorządowej¹.
LIBERALNE KONCEPCJE EKONOMICZNE
DEREGULACJI A PROFESJA URBANISTY
Deregulacja, ze swojej definicji, jest

aksjologicznie związana z koncepcjami
liberalizmu ekonomicznego. Uogólniając,
idea odnosi się do koncepcji bazujących na
przeświadczeniu, że likwidacja niepotrzebnych barier regulacji i interwencjonizmu
pozwala na efektywniejsze działanie rynku
i jego skuteczniejszy wzrost gospodarczy.
Liberalizacja w odniesieniu do tzw.
wolnych zawodów2 oznacza likwidację
barier dostępu do zawodów regulowanych,
co ma pozwolić na zmniejszenie negatywnych efektów i kosztów prowadzenia
działalności związanych z ograniczeniami
nakładanymi przez Państwo. Ważnym
aspektem, przywoływanym wielokrotnie
m.in. przez Organizację Europejskiej
Współpracy Gospodarczej (OECD), była
kwestia proporcjonalności w odniesieniu
do ograniczeń i korzyści płynących z limitowania dostępu do zawodu. Spośród
korzyści wynikających z deregulacji zawodów wymieniano: zwiększenie zatrudnienia, zmniejszenie kosztów usług
dla konsumentów, poprawę warunków pracy absolwentów, zmniejszenie
migracji zarobkowej młodych oraz większą mobilność zarobkową (Wipler i inni
2011). Oprócz argumentów natury ekonomicznej, padają także te natury konstytucyjnej, związane z kwestią wolności
prowadzenia działalności gospodarczej,
oraz przesłanki wskazujące na wyjątkowy charakter ograniczeń praw obywatelskich. Przyjęcie koncepcji deregulacji
wpisuje się jednak w szerszą debatę

1 Przyjmuję tu założenie, że główne wymogi dotyczące urbanisty wymagające regulacji określał
art. 5 ustawy z 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003
nr 80 poz. 717 ze zm.). W dalszej części tekstu podejmuję dyskusję zarówno z tym założeniem,
jak i wpływem deregulacji na redefinicję zawodu.
2

M.in. raport OECD 1985
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dotyczącą sporu między państwowym
interwencjonizmem, a koncepcjami mówiącymi o „government failure”, czyli
nieefektywnością Państwa jako organizatora działalności rynku.
Zgodnie z założeniami deregulacji
można ją ogólnie ująć jako proces
wyrównywania pozycji zawodów wyróżnionych wcześniej specjalnym statusem, związanym z ich wyjątkowym
charakterem (np. prawników, lekarzy),
z innymi usługodawcami. Sprawa deregulacji urbanistów była o tyle specyficzna, iż nie dotyczyła jedynie zmiany
warunków realizacji zawodu, ale także
odniosła się do cofnięcia szeregu przywilejów, powiązanych z samorządnością
zawodową. Dotyczyło to m.in. możliwości kontroli dostępu do zawodu na mocy
ustaleń prawnych poprzez delegowanie
do samorządu zawodowego uprawnień
w ocenie kwalifikacji jego wykonawców.
Oznaczało to także ograniczenie możliwości prowadzenia postępowań dyscyplinarnych przez ukonstytuowany
samorząd zawodowy w celu poprawy
standardów wykonywania zawodu. Możliwość tę zastąpiono odpowiedzialnością
cywilno-prawną usługodawcy wobec
usługobiorcy. W przypadku opracowań
planistycznych, tymi drugimi są jednostki samorządu terytorialnego. Patrząc
szeroko przez pryzmat polityki ekonomicznej, cofnięcie przywilejów zmieniło rolę zawodu urbanisty. Uogólniając,

przestali oni być wyróżnioną grupą
specjalistów - powierników ładu przestrzennego. Zderegulowani urbaniści
zrównali się statusem stali się z innymi
dostawcami usług, pozbawionymi specjalnych przywilejów. Efektem deregulacji dla urbanistów (choć niewyrażonym
wprost w dokumentach rządowych),
miało być poddanie pracy tego zawodu
formom regulacji przez procesy rynkowe, zastępując arbitralność działaniem
wolnej konkurencji czy wolności wyboru – przy założeniu racjonalności tych
wyborów.
UZASADNIENIE DLA INTERWENCJONIZMU W FUNKCJONOWANIU ZAWODÓW
REGULOWANYCH
W zrozumieniu efektów tej zmiany może pomóc przywołanie głównych argumentów za wprowadzeniem ograniczeń
dla przedstawicieli zawodów regulowanych oraz tzw. zawodów wolnych³. Nie
były one przywoływane w uzasadnieniu projektów rządowych, choć pojawiły się one w dyskusjach oceniających
politykę rządu (Kołtyś 2014), czy też opiniach prawnych i opracowaniach specjalistycznych odnoszących się do kwestii
deregulacji. Są one przeciwieństwem
podejścia wolnorynkowego i wiążą się
w dużej mierze z nurtami regulacyjnymi i interwencjonistycznymi. Oznacza
to, że Państwo interweniuje w sposób
wykonywania zawodu, w celu zapobie-

Nie są to pojęcia tożsame, gdyż zawód urbanisty spełnia cechy wolnego zawodu oraz zawodu
regulowanego (dla jego wykonywania istnieje wymóg posiadania wykształcenia kierunkowego).
Zawód regulowany to zawód, do którego wykonywania wymagane są określone kwalifikacje
i jest ono dozwolone dopiero po uzyskaniu zezwolenia, które można zdobyć po spełnieniu
wymogów określonych przepisami prawnymi państwa. Wolny zawód jest wykonywany na podstawie odpowiedniego wykształcenia, samodzielnie, na własną odpowiedzialność, w sposób
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gania niewydolności rynku (tzw. market
failure), czyli sytuacji, w której spontaniczne procesy rynkowe nie pozwalają
na zapewnienie odpowiedniej jakości
usług. Główne argumenty gospodarcze,
przemawiające za wprowadzeniem kontroli w zakresie dostępu, można
pogrupować następująco (za Toshkov,
Moreira 2013):
1. Regulacja ma znaczenie, jeśli istnieje
znaczna asymetria informacji między
usługodawcą, specjalistą a klientem
w zakresie przedmiotu usługi. W tym
znaczeniu usługi specjalistyczne są
formą „dóbr trustowych”. Działania
regulacyjne (realizowane np. przez
samorządy zawodowe) mają być
zapewnieniem poprawnej wyceny,
gwarantując dostarczenie usługi
o odpowiedniej jakości oraz przeciwdziałając np. procesom „dumpingu” cen. Dla branż projektowych
oznaczało to np. ustalenie minimalnych cenników usług projektowych.
Aspekt ten jest silnie dyskusyjny,
co ilustruje chociażby orzecznictwo
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i nałożenie w 2013 r.
kary na Izbę Urbanistów za wprowadzenie cenników minimalnych⁴.
2. Regulacja miała zapobiegać kosztom
zewnętrznym ponoszonym przez
klientów w przypadku realizacji zleceń przez niewykwalifikowanych usługodawców, co mogło prowadzić np.

do strat finansowych, zagrożenia mienia, bezpieczeństwa (np. zawody inżynieryjne, związane z budową obiektów) bądź zdrowia (przykładem są np.
zawody lekarzy). Stąd też rolą samorządów miało być zagwarantowanie
spełniania określonych, minimanych
kwalifikacji, zasad doskonalenia i odpowiedzialności zawodowej. Argument ten jest zasadny w przypadku
planowania, gdzie konsekwencjami
nieprawidłowego wykonania prac
planistycznych mogą być zarówno
efekty przestrzenne, jak i gospodarcze dla klientów. Nieefektywne
zarządzanie rozwojem miasta, generujące dodatkowe koszty dla samorządu (Kowalewski i inni, 2013), może
także prowadzić do obniżenia wartości nieruchomości prywatnych.
Błędy w realizacji usługi urbanisty
mogą także skutkować kosztami administracyjnymi dla jednostek samorządu (opóźnienia, nieefektywne
wydatkowanie pieniędzy publicznych)
bądź kosztami odszkodowawczymi
tytułem roszczeń osób trzecich.
3. Regulacja ma w założeniu pomóc
w zapobieganiu nieefektywności
działań wolnorynkowych w realizacji
ważnych zadań publicznych. W tym
znaczeniu interwencja Państwa jest
uzasadnioną koniecznością zapewnienia skuteczności w pełnieniu usług
o szczególnej roli społecznej i publi-

niezależny zawodowo, w celu oferowania usług intelektualnych w interesie klienta lub interesie
publicznym. Ważnym kryterium jest kwestia zachowania etyki zawodowej, związanej z potrzebą
budowy zaufania klienta wobec usługodawcy (Krasnowolski, 2013).
4

Decyzja Nr RKT-21/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
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cznej. Argument ten był wyrażany
w rekomendacjach zawartych w takich
dokumentach jak Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
w której wzywano m.in. do „wzmocnienia instytucjonalnego i jakościowego planowania przestrzennego” (KPZK,
2030: 178). KPZK wspomina o rządowych programach szkoleń zawodowych, określeniu wymagań dotyczących standardów kształcenia, certyfikacji kompetencji planistycznych
oraz roli profesjonalnego przygotowania służb planistycznych. Zapisy
Koncepcji uznają ten warunek za
gwarancję realizacji założeń, jednakże nie delegują tych zadań wprost do
samorządów zawodowych, a wskazują jedynie w pierwszej kolejności
na rolę i kompetencje Rządu.
Podsumowując zatem argumenty za
regulacją – odnoszą się one do kwestii
minimalizacji ryzyka, wzmocnienia gwarancji poziomu profesjonalizmu i jakości
usług, w szczególności tych odnoszących się do strefy publicznej. Przy dotychczasowej formule regulacji organizatorem tych działań było (szeroko
rozumiane) Państwo oraz uprawnione
przez nie samorządy zawodowe.
REGULACJA ZAWODU URBANISTY
JAKO OGRANICZENIE W DOSTĘPIE
DO ZAWODU
Deregulacja nie zmieniła jedynie relacji

ekonomicznych między klientami a wykonawcami usług. Ponadto zredefiniowała bowiem także relacje zawodowe
między samymi urbanistami, likwidując
obowiązek prawny regulacji dostępu do
zawodu i przynależności do samorządu
zawodowego. W założeniu miałoby to
prowadzić do zwiększenia szans w konkurowaniu o pracę poprzez obniżenie
progu wymagań wejścia na rynek. Drugim istotnym argumentem była kwestia
likwidacji sztucznego ograniczania dostępu do pracy dla jednostek mających
możliwości samorealizacji zawodowej,
wiążącego się z dodatkowymi obowiązkami (np. odbywaniem praktyk zawodowych). Regulacja profesji zawsze budziła
dyskusje związane z zarzutami protekcjonizmu oraz ograniczania konkurencji. Oskarżenie to jest do pewnego
stopnia zasadne w przypadku zawodów
reglamentowanych, czyli których liczebność jest ustalana administracyjnie.
Z ekonomicznego punktu widzenia, ograniczenie liczby podmiotów na rynku
mogłoby być uzasadnione w przypadku
chęci utrzymania poziomu cen usług
i poziomu zatrudnienia. W praktyce
zarówno polskie prawo⁵, jak i przepisy Wspólnoty Europejskiej⁶, zabraniają
stosowania praktyk monopolistycznych.
Jak wspomniałem, Izba Urbanistów
stała się przedmiotem postępowania
mającego na celu ograniczenie praktyk związanych z ustalaniem minimalnych cen opracowań.

M.in. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 r. Nr 50,
poz. 331 ze zm.) oraz ustawa z dnia 16 kwietnie 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
I. 2003 r. Nr 153, poz 1503 ze zm.)
5

6

Art 82., Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) opublikowany w Dz.Urz. UE 2006 C 321E.
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Ideowo, dla zwolenników idei libera- wymaganych do uzyskania uprawnień,
lizacji rynku, wspomniane praktyki pro- dotyczyła rynku usług publicznych.
tekcjonistyczne czy monopolitstyczne Zmieniające się możliwości odbywabyłyby traktowane negatywnie. Nale- nia praktyk wynikały także ze specyfiki
żałoby tu zadać pytanie o praktycz- pracy podmiotów gospodarczych zajny wymiar tych ograniczeń w kontek- mujących się planowaniem. Przede
ście proporcjonalności regulacji do wszystkim prywatyzacja po 1989 roku
efektów. Można tu postawić pyta- wywołała likwidację, decentralizację lub
nie o realny efekt budowania barier restrukturyzację dawnych państwowych
dla wejścia do zawodu i sztucznego biur projektowych (Zastawniak, 2014).
ograniczania konkurencji na rynku W efekcie deregulacji, prywatyzacji rynprzez nadmierne regulacje. Dla urba- ku, obowiązek szkolenia nowych kadr
nistów ograniczenia w dostępie do absolwentów był przejęty przez pracowzawodu mogły raczej wynikać z braku nie prywatne, konkurujące o zlecenia
możliwości odbycia praRegulacja profesji zawsze budziła
ktyk, niż zamierzonej
działalności antykondyskusje związane z zarzutami
kurencyjnej samorządu
protekcjonizmu oraz ograniczania
zawodowgo. Argument
ten odnosi się głównie
konkurencji.
do przedstawicieli rynku
prywatnego, dla których ich uzyskanie na wolnym rynku. Przy braku scentrawymaga pracy pod kierownictwem lizowanego mechanizmu weryfikacji
uprawnionego projektanta. Warto tu umiejętności (w postaci np. egzaminu
przywołać analizę stanu konkuren- państwowego), wzmacniało to rolę
cyjności w sektorze usług profesjo- samorządu zawodowego jako organu
nalnych UOKiKu z 2010 r., gdzie bada- nadzorującego wykonanie praktyki
no proces zdobywania kwalifikacji zawodowej.
Deregulacja przenosi okres praktyk
do wykonywania zawodu architekta
i inżyniera budowlanego. Zawody te zawodowych na okres studiów, a orgabyły obarczone większymi rygorami niż nem nadzorującym jakość wykonania
profesja urbanisty (związanymi m.in. praktyk staje się przede wszystkim uczelz koniecznością zdania egzaminu zawo- nia wyższa. Nie jest to jednoznaczne, ani
dowego). Urząd nie dopatrzył się w tym w pełni porównywalne z wcześniejszym
procesie nadmiernej bariery do wejścia procesem, polegającym na stopniowym pozyskiwaniu praktycznej wiedzy
na rynek (UOKiK , 2010).
Prawdopodobne trudności w zdo- w trakcie samodzielnego wykonywabyciu praktyki wynikały raczej z dość nia zadań. Praktyki przed deregulacją
ograniczonego rynku pracy urbanistów, prowadziły do sporządzenia kompletrozumianych jako wykonawców opraco- nego opracowania planistycznego, na
wań planistycznych. Podaż opracowań, co pozwalał minimalny, dwuletni okres
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kandydacki. Korzyścią systemu praktyk
była możliwość pozyskania istotnych,
„miękkich” umiejętności nabywanych
w trakcie pracy w pracowni: kierowania
i współpracy z zespołem, komunikacji,
współpracy, jak również negocjowania
z władzami publicznymi (Zastawniak,
2014). Tu zyskiem regulacji było zapewnienie bazowej, minimalnej praktyki
zawodowej jako formy minimalizacji
ryzyka, związanego z powierzaniem prac
osobom nie gwarantującym odpowiedniego przygotowania zawodowego.
DEREGULACJA JAKO WYRAZ POLITYKI
EKONOMICZNEJ PAŃSTWA
Podsumowując pierwszą część analizy, należy przyjąć aksjomat redukcji
interwencjonizmu jako obietnicę pobudzenia działalności gospodarczej
oraz wyraz świadomej polityki ekonomicznej rządu. Jest to główny klucz dla
zrozumienia genezy i charakteru deregulacji, obejmującej całość zawodów regulowanych traktowanych en bloc. Jest
to wyrażone wprost w uzasadnieniu
ustawy deregulacyjnej (Ministerstwo
Sprawiedliwości, 2012) jak i deklaracjach
ówczesnego premiera Donalda Tuska,
który wyraził chęć wdrożenia polityki
deregulacyjnej jako narzędzia stymulacji
zatrudnienia wśród młodych, w szczególności ograniczenia emigracji zarobkowej. Ówczesny szef rządu wielokrotnie
podkreślał polityczne poparcie dla swoich działań, skutecznie przekonał nawet
do tego pomysłu polityczną opozycję,
która ostatecznie poparła działania

7

deregulacyjne, widząc w nich wspólne
korzyści⁷. Znamienne było wspólne poparcie dla deregulacji zawodu urbanisty
przez szefów obydwu wiodących partii
politycznych – Platformy Obywatelskiej
i Prawa i Sprawiedliwości. Sama inicjatywa stała się autorskim projektem
Jarosława Gowina, pełniącego rolę Ministra Sprawiedliwości. Warto jednak
zwrócić uwagę na genezę koncepcji –
raport Fundacji Republikańskiej „Zawody regulowane. Aktualny stan prawny
i propozycje zmian” (Wipler i inni, 2011).
Wiąże to projekt deregulacji wprost
z ambicjami politycznymi ugrupowań
reprezentujących wspomniane wcześniej liberalno-konserwatyne poglądy
w odniesieniu do roli Państwa jako regulatora. Likwidacja „przywilejów” grup
interesu, w tym przedstawicieli zawodów regulowanych, jako forma usunięcia procesu przeciwdziałającego wolnorynkowej samoregulacji także wpisuje
się w koncepcje liberalne.
CO DALEJ DLA URBANISTÓW - PRÓBA
OCENY EFEKTYWNOŚCI POLITYKI
RZĄDU W KONTEKŚCIE DEBATY
O DEREGULACJI
Deregulacja nie poskutkuje zakończeniem funkcjonowania zawodu urbanisty.
Dotknęła jednak specyficznego i dość
niszowego zawodu realizującego cele
publiczne związane z planowaniem
przestrzennym.
Patrząc na cele deregulacji, rozumiane w wąskim znaczeniu, przez pryzmat
ekonomiczny, a więc: zdjęcie barier wej-

Kaczyński przedstawił propozycje PIS w sprawie deregulacji, PAP, 13 marca 2012 r.
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ścia na rynek dla młodych absolwen- ki zawodowej po zakończeniu studiów.
tów czy obniżenie kosztów działalności Zniknie także standaryzacja tego procegospodarczej dla obecnych podmiotów su, wymuszana wcześniej pracą strukprywatnych (zwłaszcza obciążeń zwią- tur Izby Urbanistów oraz procedurą pozanych z obowiązkiem utrzymania sa- świadczenia kwalifikacji doświadczenia
morządu zawodowego), zostały one zawodowego.
Dla osób znajdujących się już na rynosiągnięte. Pełniejsza ocena efektów
procesu wymaga szerszego spojrzenia, ku, doskonalenie zawodowe jest wpisauwzględniającego kontekst funkcjono- ne w specyfikę zawodu. Dla podmiotów
wania rynku pracy urbanistów oraz polityki przeZyskiem regulacji było zapewnienie
strzennej. Niezbędna jest
bazowej, minimalnej praktyki
odpowiedź na pytanie, jak
usunięcie samorządów
zawodowej jako formy minimalizacji
jako pośrednika między
ryzyka, związanego z powierzaniem
klientami a rynkiem może
wpływać na jego dziaprac osobom nie gwarantującym
łanie. Chciałbym tu poodpowiedniego przygotowania
ruszyć dwie kwestie –
pragmatyczną, związaną
zawodowego.
z działaniem rynku oraz
symboliczną, związaną z osłabieniem prywatnych stałe szkolenie i douczanie
się jest warunkiem efektywnego dziaspołecznej pozycji urbanistów.
Oceniając skutki ekonomiczne, przy- łania na rynku i minimalizacji ryzyka.
jęcie deregulacji zawodu urbanisty Przy braku samorządu zawodowego
przesuwa obowiązek zapewnienia od- odpowiedzialność za kontynuowanie
powiednio wysokiego poziomu świad- nauki spada na wykonawcę usług, zaczenia usług w stronę instytucji pu- interesowanych urbanistów. Likwidacja
blicznych. Dotyczy to programów edu- obowiązku stałego doskonalenia (wykacji zawodowej, gdyż główny element móg korporacji) nie zniknie, podobnie
weryfikacji umiejętności zawodowych jak obciążenia dla prowadzących dziaprzyszłych planistów prowadziła korpo- łalność projektową. Tyczy się to zwłaszracja zawodowa. Deregulacja wzmocni cza warunków stale zmieniającego się
zatem rolę uczelni wyższych. Odnosi otoczenia prawnego planowania i rosię to zarówno do formułowania wyma- snących wymogów wobec urbanistów
gań co do programów kształcenia, jak związanych z odpowiedzialnością za
i ich standaryzacji oraz dostosowania błędy projektowe. W przypadku pracy
programów do wymogów rynku pracy. przedstawicieli samorządów, deregulaNie obędzie się to bez konsekwencji dla cja nie zmienia wymogów dotyczących
jakości wykonywania zawodu, gdyż eli- obowiązku doskonalenia zawodowego
minuje to wymóg prowadzenia prakty- pracowników publicznych.
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Niewątpliwie, deregulacja zwiększy
przede wszystkim odpowiedzialność
ostatecznego organizatora i odbiorcy
pracy urbanistów – samorządu lokalnego pod względem utrzymania jakości
prac czy wyboru podmiotów mających
realizować zadania publiczne. Wynika to
z usunięcia podmiotu mającego w założeniu egzekwować standardy wykonywania zawodu. Kontrola jakości dla podmiotów prywatnych będzie odbywała
się na etapie zamówienia publicznego
czy odbioru usług. Znika bowiem jedna z instytucji, która w założeniu miała
wspierać egzekucję jakości wykonywanych prac. W sukurs samorządom częściowo przychodzi tu ustawa z dnia 29
sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.
zm.) wzmacniająca rolę pozacenowych

nadzoru prawnego i merytorycznego,
które już funkcjonują w samorządach
i są niejako wbudowane w ustawę
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należą do nich m.in. prace
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych (art. 8 ustawy o pizp) czy działania
organów nadzoru wojewody. Nie jest to
jednak mechanizm, który wprost przekłada się na zwiększanie się kwalifikacji
zawodowych podmiotów operujących
na rynku, lub który może zminimalizować ryzyko popełnienia błędów projektowych przez niewykwalifikowanych
wykonawców.

CZY DEREGULACJA POBUDZI RYNEK
PRACY DLA MŁODYCH?
Pod względem kondycji zawodowej
urbanistów w zakresie dostępu do
zleceń, trudno jednoznacznie oceniać
efekty deregulacji. SyDeregulacja nie może być tuacji urbanistów nie da
się oddzielić od kondycji
kluczowym remedium na problem rynku pracy, na którym
trudności z zatrudnieniem młodych, operują. Pracujący na
rynku prywatnym pełnili
a ograniczeniem są raczej warunki usługi dla administracji
zewnętrzne – kondycja rynku samorządowej, realizując zadania zlecone. Pod
kryteriów wykonania usługi (art. 91 ust. względem sytuacji gospodarczej, rola
zawodu po likwidacji korporacji raczej
2 pzp). Nie będzie to jednak mechanizm
weryfikacji samych wykonawców. W tym nie ucierpi – tę reguluje popyt na rynprzypadku wymogami mogącymi ogra- ku usług. Co prawda zlikwidowanie wyniczyć dostęp może być doświadczenie mogu uprawnień teoretycznie otwiera
wykonawcy, jako kryterium przystąpie- drogę dla włączenia pracowników sania do przetargu. Pod względem wy- morządowych do realizacji zadań planikonania prac urbanisty (rozumianych stycznych – internalizację zadań urzędu
jako przygotowanie aktów polityki zamiast ich prywatyzacji. Planowaniem
przestrzennej gminy), nie można tak- bowiem może zajmować się już zatrudże zapominać o innych instrumentach niony absolwent odpowiednich studiów
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kierunkowych. Jak wspomniałem, planowanie dotyczy jednak usługi specjalistycznej. Dotychczasowa prywatyzacja
zadań w zakresie planowania wynika
raczej z potrzeb związanych z brakami
wykwalifikowanego personelu w szeregach pracowników samorządowych,
niż jedynie preferencji dla angażowania
podmiotów prywatnych.
Trudno oczekiwać szybkiej realizacji
oczekiwanego wzrostu zatrudnienia
wśród rosnącej liczby młodych absolwentów. Wyniki rekrutacji z kolejnych
lat roku akademickiego (tzn. nabory
w latach 2012-2014) pokazały, że liczba studentów kierunku „gospodarka
przestrzenna” w kraju wyniosła łącznie
39871 osób⁸. W chwili likwidacji, wszystkie cztery Okręgowe Izby Urbanistów
wykazały na swoich listach mniej niż
1400 członków⁹, włączając zawieszonych w obowiązkach. Trudno pozyskać
dane na temat wysokości zatrudnienia
w zawodzie osób niepodlegających jeszcze rejestracji w Izbach Zawodowych.
Dotyczy to zwłaszcza urbanistów wykonujących swoje obowiązki w ramach
samorządów lokalnych, praktykujących
lub działających pod nadzorem uprawnionych architektów-urbanistów. Dla
porównania, liczba uprawnionych architektów w 2010 r. przekroczyła dziesięć tysięcy. Pokazuje to skalę potrzeb
zatrudnienia oraz potencjalnie ograniczone możliwości absorpcji przyszłych

urbanistów przez rynek prywatny. Tu
architekci będą jednym z głównych konkurentów urbanistów, jako przedstawiciele pokrewnej profesji, uprawnieni do
wykonywania prac przy dokumentach
planistycznych. Deregulacja nie może
być kluczowym remedium na problem
trudności z zatrudnieniem młodych,
a ograniczeniem są raczej warunki zewnętrzne – kondycja rynku. Alternatywą dla absolwentów może być praca
dla administracji publicznej, głównie samorządów terytorialnych. Możliwości
zatrudnienia generuje tu polityka planistyczna i finansowa gmin, a nie rynek.
DEREGULACJA JAKO WYMUSZONA
REDEFINICJA FORMUŁY ZAWODU
Jednym z niedocenianych efektów jest
symboliczna utrata pozycji wynikająca
z likwidacji korporacji zawodowej, co
nieuchronnie będzie postrzegane jako
utrata przywileju. Wynika to z już relatywnie niskiej percepcji prestiżu i roli
zawodu urbanisty. Jest to o tyle dotkliwy cios, że nastąpił w sytuacji narastającego wewnętrznego kryzysu profesji.
Oczywiście można by argumentować,
że nie ma związku przyczynowo-skutkowego między deregulacją a marginalizacją profesji. Do pewnego stopnia
konsekwencje społeczne, takie jak deprecjacja zawodu urbanisty, następowały niezależnie od stopnia regulacji
tego zawodu. Likwidacja korporacji, jej

Na podstawie danych o wynikach rekrutacji na studia w uczelniach nadzorowanych przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyniki rekrutacji odpowiednio wyniosły 2012: 16,854,
2013: 12,690, 2014: 10,327, dane pozyskane w 2015.
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Na bazie wykazów członków okręgowych Izb Urbanistycznych, stan na koniec 2014 r.
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opracowania problemowe dotyczące
np. programowania rewitalizacji, tworzenia koncepcji przestrzennych czy
prowadzenia procesów partycypacji
społecznej.
W przypadku innych możliwych zadań komercyjnych, otwierających się
dla przyszłych urbanistów, można wymienić: projektowanie urbanistyczne,
doradztwo specjalistyczne w zakresie
prawnym, analizy rynku
Cofnięcie delegacji kompetencji nieruchomości i wiele innych. Potencjalni kandyrządowych dla samorządów daci mają tu sporą konzawodowych nie wyklucza możliwości kurencję wśród innych
profesji (architektów, rzesamoregulacji w celu wyznaczenia czoznawców nieruchostandardów wykonywania zawodu mości, geografów, inżynierów budownictwa).
i budowania jego etosu. Tu efektem deregulacji
będzie raczej dalsze
odpowiedzi), jednakże 41% badanych osłabienie roli urbanistów jako zawowidziało sens nadawania statusu za- du uprzywilejowanego, posiadającego
wodu zaufania publicznego (OBOP 2004) specjalne uprawnienia motywowane
urbanistom, gdy pytanie sformułowa- nadrzędnym interesem publicznym,
którego specjalizacja była obwarowana
no w inny sposób (OBOP 2004).
Deregulacja (niezależnie od efektów) dodatkowymi rygorami korporacyjnynastępuje w momencie konieczności mi. Nie musi to prowadzić do marginaredefinicji polskiej urbanistyki. Patrząc lizacji, ale raczej nie będzie też specjalną
jednak na jej obecny charakter trud- możliwością rozwoju. Wspomniane dono oczekiwać, że stanie się szczególną datkowe opcje były bowiem dostępne
szansą rozwojową dla samego zawodu. dla urbanistów przed regulacją, a brak
Zmieni reguły gry w zakresie konkuren- uprawnień urbanistycznych nie przecji na rynku, lecz nie wpłynie radykalnie szkadzał w ich realizacji.
Zwycięzcami mogą poczuć się za to
na charakter pracy urbanisty w zakresie zadań samorządu lokalnego bądź organizacje zrzeszające urbanistów,
regionalnego. Tu obowiązkiem planisty które przetrwały deregulację. Cofnięcie
nadal będzie przygotowanie dokumen- delegacji kompetencji rządowych dla
tów planistycznych i strategii określo- samorządów zawodowych nie wyklunych prawem. W ramach swojej pracy cza możliwości samoregulacji w celu
będzie wykonywał on zróżnicowane wyznaczenia standardów wykonywaniska skuteczność w przekonaniu polityków i przedstawicieli społeczeństwa
w zabezpieczeniu interesu wskazywałaby raczej na niską pozycję i rozpoznawalność zawodu urbanisty. Można przywołać tu wyniki badań OBOP
z 2004 r., gdzie urbanista nie był wymieniany przez respondentów jako zawód zaufania publicznego. Najbliższym
urbaniście zawodem był urzędnik (1%
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nia zawodu i budowania jego etosu. Po
wyeliminowaniu Izb nadal pozostały
organizacje pozarządowe, takie jak Towarzystwo Urbanistów Polskich ( TUP),
które posiada tradycje zrzeszania praktyków zajmujących się zawodem na
długo przed utworzeniem Izb jak również posiada rozwiniętą strukturę organizacyjną. Po likwidacji Izb pojawiły się
również inicjatywy utworzenia organizacji pozarządowych kontynuujących
pracę Izb. Od momentu akceptacji decyzji o deregulacji starają się one zaoferować profesjonalistom namiastkę
przywilejów korporacyjnych. Przykładem jest np. inicjatywa TUP związana
z certyfikacją urbanistów (Buczek, 2014).
Patrząc jednak przez pryzmat intencji
polityki Państwa, takie działanie może
być potraktowane jako kolejna forma
zawodowego protekcjonizmu oraz narzucania standardów pracy przez prywatne struktury i organizacje (nie podlegające kontroli publicznej). Nie musi
to być proces negatywny, a raczej próba wprowadzenia procesu gwarancji
jakości w ramach samoregulacji czy budowania etosu zawodu – funkcji, którą
powinny pełnić samorządy. Likwidacja
regulacji dostępu do zawodu pozwala
na dowolność w zakresie akceptacji,
bądź nie, certyfikatów zawodowych
nadawanych przez organizacje pozarządowe, co gwarantuje zresztą zasada
ochrony uczciwej wolnej konkurencji.
Kwestię tymczasową stanowi również
to, kto ostatecznie będzie reprezentował zawód. Powołanie szeregu organizacji wskazuje raczej na model horyzontalny, zrzeszający koalicję kilku
podmiotów.

W obliczu likwidacji Izb głównym zadaniem stojącym przed nowymi strukturami profesjonalistów będzie przede
wszystkim zapewnienie samopomocy
zawodowej, zwłaszcza dla młodych
absolwentów, wchodzących dopiero na
rynek. Dotyczy to np. organizacji szkoleń zawodowych, pomocy prawnej czy
pomocy w zapewnieniu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej. Odnosi się
to również do kwestii związanych ściśle
z praktycznym wykonywaniem zawodu,
którego nigdy nie będą w stanie zapewnić uczelnie wyższe (często niepowiązane instytucjonalnie ze światem praktyki
zawodowej).
PODSUMOWANIE
Podsumowując, paradoksalnie deregulacja zawodu urbanisty nie będzie
oznaczała mniejszego zaangażowania
strony publicznej. Ze względu na specyfikę zawodu urbanisty, zignorowaną przy deregulacji en bloc, jej efekty
będą odmienne. Zwiększy ona bowiem
odpowiedzialność i kompetencje Państwa w zakresie ustalenia warunków
i zasad prowadzenia działalności urbanistów. Deregulacja przesunęła środek
ciężkości z korporacji na odbiorców
usług oraz szkolnictwo zawodowe. Największym poszkodowanym stały się
korporacje zawodowe – Izby Urbanistów – oraz pośrednio ich członkowie,
podlegający dalszej marginalizacji jako
grupa zawodowa. Trudno oczekiwać,
aby w przypadku urbanistów, przedstawicieli małej liczebnie i wyspecjalizowanej profesji, deregulacja radykalnie zwiększyła szanse zatrudnienia
młodych pracowników, co było jedną
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z głównych motywacji za deregulacją.
Nie należy postrzegać jej jako szansy
dla zawodu pod względem rynku pracy, gdyż nowe możliwości dywersyfikacji istniały już wcześniej. Nie ma tu
związku przyczynowo-skutkowego. Postulowałbym, że proces wykazał raczej
instytucjonalną słabość urbanistów

w obliczu zdecydowanej akcji Państwa.
Likwidacja korporacji nie oznacza końca
zawodu i nie odbierze prawa do samozrzeszania urbanistów oraz tworzenia
prób budowania standardów zawodowych, podtrzymywania etosu zawodu
czy samopomocy przez nowe podmioty.

ABSTRACT
Deregulation of the profession of urban planner as an expression
of the dispute between the concepts of liberalization and
regulation of economic activity
In the public discourse, discussion on the effects of the deregulation of
professions often follows two dominant lines of debate. The first highlights the lost
privileges of the particular professional group, the other questions the efficiency of
such policy, depending on the particularilities of specific professional groups which
face deregulation. In the text, the deregulation is considered through the lenses of
two opposing concepts of political economy – liberalism and interventionism, as the
more astute perspective on the genesis and effects of the deregulation. For Polish
town planners, the main effects of the deregulation resulted in the abolishment of
the corporation and its competences: the discretionary power to grant the licence
to work. Symbolically, the deregulation removed planning professionals from the
position of the keepers of the quality of the trade entrusted by the State. Effectively,
the deregulation delegated this process to the market or towards the clients of
planning work - the State and the local governments. All in all, the deregulation of
the profession will not affect the right to self-organize to protect the professional
interests by the members of the planning professions in other forms than former
professional “trade chambers”.
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Elżbieta Czekiel-Świtalska*

Kwalifikacje zawodowe osób
mogących wykonywać zawód
urbanisty w świetle nowych
uwarunkowań prawnych
z 2014 roku
Przygotowanie zawodowe osób mogących być urbanistami
w nowej rzeczywistości prawnej, która powstała w 2014 roku,
jest zdecydowanie niewystarczające do prowadzenia prac
planistycznych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia
kierunku architektura i urbanistyka oraz gospodarka przestrzenna mogą bez żadnej praktyki z zakresu planowania
przestrzennego wykonywać plany zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminy i województwa, podczas gdy
wiedza teoretyczna i praktyczna takich osób jest niewielka.
* dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska - Kierownik Zakładu Urbanistyki, Planowania
Regionalnego i Zarządzania, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział
Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

1. WSTĘP
Badania dotyczące problematyki zawartej
w tym artykule objęły analizy aktów
prawnych dotyczących deregulacji zawodu
urbanisty i potencjalnej wiedzy osób,
które po deregulacji zyskały uprawnienia
do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego (dotyczyło to przede
wszystkim standardów nauczania na
kierunku architektura i urbanistyka). Przeanalizowane zostało podejście studentów
do samodzielnego przygotowania planów
zagospodarowania przestrzennego, poprzez przeprowadzenie ankiety, na wybranej grupie młodzieży z różnych uczelni.
Głównym celem rozważań w tym
rozdziale jest odpowiedź na pytanie, czy
według nowej sytuacji ustawodawczej
dotyczącej deregulacji zawodu urbanisty
wszystkie dopuszczone do projektowania osoby posiadają odpowiednie
przygotowanie zawodowe.
W wyniku uchwalenia i wejścia w życie
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu
dostępu do wykonywania niektórych
zawodów regulowanych, w której deregulacja objęła również zawód urbanisty,
nasuwa się pytanie o jakość projektowanej przestrzeni w świetle nowej rzeczywistości prawnej. O ile obecny stan
rzeczy nie ulegnie zmianie, dbałość
o przestrzeń będzie znajdowała się tylko
w „rękach” uczelni wyższych, które wyda-

ją dyplom ukończenia studiów. Właśnie
dokument prawny, jakim jest dyplom
ukończenia odpowiedniego kierunku
studiów, daje teraz prawne możliwości
legitymowania się jako urbanista.
Planowanie miejscowe, którego przejawem jest uchwalanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, niesie
za sobą, oprócz porządkowania przestrzeni, również skutki finansowe. Niedostateczne przygotowanie zawodowe
urbanistów może narazić budżet gminy
na straty. Projekt miejscowego planu
musi zawierać opracowanie skutków
finansowych, które powinno być analizowane przez projektanta planu. Zbyt
mała wiedza w tym zakresie może
doprowadzić do zastosowania rozwiązań
projektowych, które spowodują, że gmina
będzie musiała na przykład wypłacić
odszkodowania dla właścicieli nieruchomości lub, w wyniku przeciągających się
prac nad planem, do budżetu nie będą
wpływały korzyści finansowe wynikające
z realizacji ustaleń planu. Praktyka
zawodowa prowadzi do eliminowania
takich zagrożeń oraz do szybkiego uchwalenia przestrzennego prawa miejscowego.
Przykładowo w ustaleniach miejscowego planu obowiązkowo należy
podać parametry zabudowy, między
innymi takie jak maksymalna powierzchnia zabudowy i granice w jakich może
być sytuowana zabudowa(poprzez narysowanie na załączniku numer 1, jakim
jest rysunek planu obowiązujących
i nieprzekraczalnych linii zabudowy).
Takie ustalenia planu powinny wystarczyć do określenia gęstości zabudowy. Zapis, który ustala, że na działce
mogą się znajdować na przykład maksy-
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malnie dwa budynki, ogranicza wykonywanie prawa własności. Właściciel
nieruchomości, chcąc wybudować więcej
niż dwa budynki, musi podzielić działkę
na dwie lub więcej. Ustalenie takie nie
wnosi nic do zachowania ładu przestrzennego, a tylko ogranicza właściciela
w korzystaniu z własnej nieruchomości.¹
Ten przykład pokazuje, że zapisy prawa
miejscowego muszą być precyzyjne. Nawet doświadczonym urbanistom zdarzają
się nieprawidłowe zapisy w ustaleniach
przestrzennego prawa miejscowego,
a tym bardziej niedoświadczonym planistom mogą przytrafiać się różne błędy
formalno-prawne lub zapisy nieprowadzące do zachowania ładu przestrzennego.
2. KTO BĘDZIE W PRZYSZŁOŚCI
PROJEKTOWAŁ PRZESTRZEŃ W POLSCE
W świetle nowych uwarunkowań prawnych zagospodarowanie przestrzeni mogą
projektować także osoby niemające
żadnego doświadczenia i z ograniczoną
wiedzą teoretyczną w tym zakresie.
Nowe ustawodawstwo dopuszcza do
projektowania istotnych zagadnień z zakresu makro- i mikroplanowania przestrzennego już osoby mające skończone
studia pierwszego stopnia z zakresu
architektury i urbanistyki lub gospodarki
przestrzennej. To, że absolwenci pierwszego stopnia studiów będą mogli
sporządzać tak ważne projekty jak plany
zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierun1

ków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 8
ustawy². Wymienione są w nim osoby
mogące sporządzać wyżej wymienione
projekty planistyczne. Oprócz tych, które
posiadają nabyte wcześniej uprawnienia
do projektowania z zakresu planowania
przestrzennego, są też takie, które posiadają dyplom ukończenia studiów
wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej.
Ukończenie studiów wyższych liczy się
już na poziomie studiów pierwszego
stopnia. W wielu uczelniach studia
inżynierskie, czyli pierwszy stopień,
trwają trzy i pół roku, a w nielicznych
cztery lata.
Oczywiście wymienione wyżej projekty
mogą sporządzać osoby, które wcześniej
uzyskały uprawnienia lub należały do
Izby Urbanistycznej. Duże ograniczenie
wymogów w zakresie znajomości teorii
i posiadania doświadczenia zawodowego
powoduje, że młode pokolenie kończące
studia nie ma możliwości prawnego
udokumentowania swojego przygotowania zawodowego jako urbanista. Mogą
nabywać praktykę w nielicznych biurach
urbanistycznych i planowania przestrzennego, ale po deregulacji zawodu
urbanisty nie jest to wymagane prawnie.
Obecnie osoby, które posiadają dyplom
ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż planowanie przestrzenne,
urbanistyka lub gospodarka przestrzenna,

Na podstawie wyroku WSA we Wrocławiu z 18.11.2014 r. II SA /Wr 597/14

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która zmieniła w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym art. 5
2
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ale ukończyły studia podyplomowe w jednym z tych kierunków mogą również sporzą-dzać
plany zagospodarowania przestrzennego na poziomie województwa i gminy.

Schemat 1. Przedstawiony schemat pokazuje, kto po deregulacji zawodu urbanisty
będzie mógł sporządzać opracowania planistyczne dotyczące planowania gminy i województwa. Źródło: autorka na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu
dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
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Schemat numer 1 pokazuje, kto po
deregulacji zawodu urbanisty może
sporządzać plany zagospodarowania
przestrzennego na poziomie gminy i województwa. Podobna sytuacja obowiązuje
przy wydawaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
i o warunkach zabudowy, jednak w tym
drugim przypadku należy także uwzględnić osoby wpisane na listę izby
samorządu zawodowego architektów,
posiadające uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo posiadające
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej³.
3. WIEDZA I PRAKTYCZNE
UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTÓW
STUDIÓW W ZAKRESIE URBANISTYKI
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Wiedza teoretyczna i praktyczna studentów z zakresu urbanistyki i planowania
przestrzennego po pierwszym stopniu
studiów w większości przypadków jest
niewielka. Ważne zagadnienia z zakresu
urbanistyki, planowania przestrzennego
i regionalnego są realizowane dopiero
na studiach magisterskich. Jednak nawet
drugi stopień studiów nie daje przygotowania praktycznego. W dalszej części
przeanalizowane zostaną standardy

nauczania na kierunku architektura
i urbanistyka, natomiast dla kierunku
gospodarka przestrzenna nie można
przeprowadzić takich analiz, ponieważ
na tym kierunku nie ma określonych
standardów, a więc tym bardziej zakres
przekazywanej wiedzy jest całkiem dowolny, określony przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z określonych
przedmiotów. Odpowiedź na pytanie,
dlaczego nie ma standardów nauczania
na kierunku gospodarka przestrzenna
brzmi następująco: W obecnym systemie
nie przewiduje się bowiem określenia standardów kształcenia dla kierunków studiów
innych niż dla tych, co do których istnieje
zobowiązanie prawne wynikające z przepisów Unii Europejskiej. Są to kierunki:
lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja,
pielęgniarstwo, położnictwo, architektura
i weterynaria⁴.
3.1. OBOWIĄZKOWA WIEDZA
STUDENTA KIERUNKU ARCHITEKTURA
I URBANISTYKA W ZAKRESIE
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
WEDŁUG STANDARDÓW NAUCZANIA⁵
Co w zakresie urbanistyki studenci pierwszego stopnia studiów inżynierskich powinni umieć?Aby się tego dowiedzieć
wystarczy przeanalizowaćobecnie obowiązujące standardy kształcenia dla kierunku
architektura (w tych standardach kierunek
studiów zmienił swoją nazwę z dotych-
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czasowej „architektura i urbanistyka” na
„architektura”) z zakresu planowania
przestrzennego⁶.
KWALIFIKACJE STUDENTA STUDIÓW
INŻYNIERSKICH
Absolwent powinien posiadać wiedzę związaną z historią i teorią urbanistyki. Student kończący pierwszy stopień studiów
powinien być przygotowany do podjęcia
działalności zawodowej w zakresie projektowania urbanistycznego w charakterze
pracownika pomocniczego. W kwalifikacjach absolwenta jest wyraźnie napisane,
że powinien on być przygotowany do
pracy w formie pracownika pomocniczego,
a nie samodzielnego projektanta z zakresu
planowania przestrzennego.
TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
OBOWIĄZUJĄCE DLA STUDENTÓW
STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
Na studiach inżynierskich wymagane
jest kształcenie z zakresu podstaw
projektowania urbanistycznego:
•• Treści kształcenia — Student powinien
otrzymać wiedzę dotyczącą zasad
projektowania urbanistycznego, w tym
zapoznać się z elementami kompozycji urbanistycznej. Powinien również
znać relacje między elementami
kształtującymi przestrzeń oraz system planowania przestrzennego, jaki
obowiązuje w Polsce.

•• Efekty kształcenia — umiejętności
i kompetencje: Student powinien
rozumieć wzajemne relacje, które
występują pomiędzy obiektem i otoczeniem. Powinien być przygotowany do sporządzenia inwentaryzacji
urbanistycznej. Jego umiejętności muszą być dostateczne do zaprojektowania zespołów zabudowy wraz
z zielenią i wybranymi urządzeniami
miejskimi. W zakresie umiejętności
musi przygotować plan zagospodarowania terenu o narastającym
stopniu złożoności, z uwzględnieniem
wymagań technicznych, społecznych,
przyrodniczych, kulturowych i prawnych oraz musi rozumieć uwarunkowania i konsekwencje przestrzennych
dokumentów planistycznych.
WIEDZA STUDENTA STUDIÓW
MAGISTERSKICH
Gdyby przedstawione wyżej umiejętności
absolwentów studiów pierwszego stopnia
miały być wystarczające chociażby do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to na drugim
stopniu nie byłoby wymagane poszerzanie wiedzy (a właściwie dopiero na tym
stopniu studiów nauczanie teoretyczne
i praktyczne) z tego zakresu.
Wymagania na studiach magisterskich
w zakresie planowania przestrzennego i regionalnego według standardów nauczania:

3

Podstawa: art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmienionej ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych
zawodów regulowanych.

5 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury Dziennik Ustaw
Nr 207 Poz. 1233

4 Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - z upoważnienia
ministra na interpelację nr 23814 w sprawie zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r.

6
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•• Treści kształcenia obejmują kształtowanie i realizację polityki przestrzennej
państwa oraz podstawowe problemy
planowania przestrzennego i regionalnego.
••Efekty kształcenia — umiejętności
i kompetencje: Student musi rozumieć
problemy planowania regionalnego
i umieć sporządzić plany zagospodarowania przestrzennego.
Dopiero na drugim stopniu studiów
studenci mają nabyć umiejętności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednak
nie nabywają wystarczającej wiedzy do
sporządzania planów zagospodarowania
przestrzennego województwa i studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rozumienie
problematyki nie wiąże się z praktycznymi umiejętnościami sporządzania
określonych planów.
3.2. PRAKTYKA ZAWODOWA WEDŁUG
STANDARDÓW NAUCZANIA
Na studiach pierwszego stopnia, czyli
inżynierskich, jest obowiązek odbycia
czterotygodniowej praktyki, jednak nie
jest określone w jakim zakresie, ani
z jakiej specjalności. Większość studentów odbywa tą praktykę w biurach
architektonicznych z dwóch podstawowych powodów:
• •zdecydowanie więcej jest biur
architektonicznych niż urbanistycznych,
•• wielu studentów wybiera architekturę a nie urbanistykę również przy
pracach dyplomowych.
Jeżeli chodzi o drugi stopień studiów
(sudia magisterskie) to standardy wcale

nie określają konieczności odbycia
praktyki zawodowej. Większość uczelni
wyższych ma w planach studiów drugiego stopnia praktykę, ale nie jest to
wymagane prawem.
3.3. STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
A WYKONYWANIE ZAWODU URBANISTY
Według nowego prawa, związanego
z deregulacją między innymi zawodu
urbanisty, projektowaniem zagospodarowania przestrzennego mogą zajmować
się również osoby, które posiadają
dyplom jakichkolwiek studiów i dodatkowo ukończyły studia podyplomowe
z zakresu planowania przestrzennego,
urbanistyki lub gospodarki przestrzennej.
Wynika z tego, że każdy, kto ukończył
jakiekolwiek studia (na przykład filozofię, socjologię, pielęgniarstwo) może
ukończyć studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego i jest to
wystarczające, żeby tworzyć miejscowe
prawo przestrzenne, a nawet plany
województwa i gminy. Wcześniejsze prawo dopuszczało uzyskanie uprawnień
urbanistycznych lub wejście do Izby
Urbanistów po ukończeniu odpowiednich studiów podyplomowych, ale osoby
takie musiały wcześniej studiować na
kierunku, na którym w programie
nauczania realizowane były zagadnienia
związane z architekturą i urbanistyką lub
gospodarką przestrzenną w wymiarze
co najmniej 90 godzin. Od takich
absolwentów wymagana była również
trzyletnia praktyka zawodowa.
3.4. STUDENCI O SWOIM
PRZYGOTOWANIU DO SPORZĄDZANIA
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PROJEKTÓW PLANÓW Z ZAKRESU
planu zagospodarowania przestrzenPLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
nego. Natomiast pozostali studenci nie
Co sami studenci sądzą o swoich czują się na siłach podjąć się takiego
możliwościach sporządzania planów zadania. Część studentów podkreśla,
z zakresu planowania przestrzennego że praktyka w tym kierunku byłaby
po pierwszym stopniu studiów? Badania niezbędna, ponieważ opracowanie to
przeprowadzone w formie ankiety na ma bardzo złożoną problematykę i postudentach pierwszego roku studiów trzebna jest szeroka wiedza z zakresu
magisterskich kierunku architektura prawa, które pośrednio się z tym łączy.
i urbanistyka wykazały:
3.4.3. Jeżeli chodzi o sporządzenie
3.4.1. Na pytanie, czy kończąc studia studium uwarunkowań i kierunków
inżynierskie studenci podjęliby się zagospodarowania przestrzennego to
sporządzenia i kierowania zespołem, 42% ankietowanych studentów podjęłaby
którego zadaniem byłoby sporządzenie się jego sporządzenia. W programie ich
miejscowego planu z przej(...) każdy, kto ukończył jakiekolwiek
ściem całej procedury,
zdecydowana większość
studia (na przykład filozofię,
(85% badanych studentów)
socjologię, pielęgniarstwo) może
odpowiedziała, że nie posiada odpowiedniej wieukończyć studia podyplomowe
dzy, która pozwoliłaby
z zakresu planowania przestrzennego
sprostać temu zadaniu.
Jednak 15% studentów ui jest to wystarczające, żeby tworzyć
waża, że podjęłaby się spomiejscowe prawo przestrzenne,
rządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
a nawet plany województwa i gminy.
przestrzennego i kierowania
zespołem tworzącym prawo miejscowe. studiów do momentu przeprowadzenia
Zauważyć należy, że po pierwszym ankiety nie mieli kursu, który omawiałby
stopniu studiów wiedza teoretyczna całą wiedzę związaną z zagadnieniami
i praktyczna z zakresu planowania studium, a jedynie na kilku przedmioprzestrzennego jest bardzo ogólna. tach musieli sprawdzić, jakie ustalenia
Standardy nauczania dla studiów in- zawarte są w tym planie dla wybranych
żynierskich wymagają przygotowania terenów.
studenta do pełnienia funkcji pomocniWydaje się, że studenci nie mają
czych projektanta i programy nauczania świadomości złożoności dokumentu,
są tak układane, żeby to zadanie spełnić.
jakim jest studium uwarunkowań
3.4.2. Na drugim stopniu studiów, i kierunków zagospodarowania przeskoło 50% studentów odpowiada, że pod- trzennego i dlatego według nich dyspojęłaby się pokierowania zespołem wielo- nują wystarczającą wiedzą do podjęcia
branżowym i sporządzenia miejscowego się tego zadania.
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3.4.4. Jeszcze mniejszą wiedzę, zgodnie
ze standardami nauczania, studenci posiadają z zagadnień związanych z planem
zagospodarowania przestrzennego województwa, a mimo to 10% studentów
podjęłaby się jego opracowania.
Wielu z nich podkreślało, że chętnie
sporządziliby projekt planu miejscowego,
gminy lub województwa, ale najpierw
pod kierunkiem osoby mającej doświadczenie w tym zakresie. Najczęściej
podawana była praktyka zawodowa,
która trwałaby koło 2 lat.
4. KTO OBECNIE ODPOWIADA ZA
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE OSÓB
ZAJMUJĄCYCH SIĘ PLANOWANIEM
MIEJSCOWYM I REGIONALNY.
Po likwidacji Izby Urbanistów, która
miała między innymi za zadanie weryfikować, a następnie przyjmować do
izby osoby, które mają dostateczne
przygotowanie do sporządzania planów
zagospodarowania przestrzennego województwa, gminy i miejscowych planów,
nie ma żadnej instytucji, która według
prawa miałaby przejąć te obowiązki.
Jeżeli pominiemy osoby, które nabyły
wcześniej prawo do projektowania z zakresu planowania przestrzennego, to
przy obecnym stanie prawnym (jaki
powstał w 2014 roku, po likwidacji Izby
Urbanistów) jedyne prawne rekomendacje wydaje obecnie wyższa uczelnia
kształcąca na kierunku architektura i urbanistyka oraz gospodarka przestrzenna.
Również uczelnie, które kształcą na studiach podyplomowych z zakresu planowania przestrzennego, wydając dyplom
ich ukończenia, dają prawo do wykonywania zawodu urbanisty.

5. WNIOSKI
Projektowanie przestrzeni urbanistycznej
w nowej rzeczywistości prawnej w Polsce,
powstałej w 2014 roku, będzie co najmniej niebezpieczne dla zachowania ładu
przestrzennego. Brak szerokiej wiedzy i
doświadczenia w projektowaniu przestrzennym może również doprowadzić do
strat finansowych gminy w szczególności
przy projektowaniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Niebezpieczeństwa te wiążą się ze zbyt
małym przygotowaniem zawodowym studentów pierwszego, a nawet drugiego
stopnia kierunku architektura i urbanistyka oraz gospodarka przestrzenna, do
sporządzania opracowań planistycznych
takich jak: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i plany
zagospodarowania przestrzennego województwa.
W poprawieniu przygotowania absolwentów kierunków związanych z planowaniem przestrzennym może pomóc
zmiana standardów kształcenia, w których
oprócz zwiększenia zakresu wiedzy
zdobywanej na zajęciach (wykłady i ćwiczenia projektowe) obowiązkowa byłaby
odpowiednia praktyka w biurach zajmujących się projektowaniem opracowań
z zakresu planowania przestrzennego.
Jednym z większych problemów związanych z praktyką urbanistyczną jest
mała ilość biur w tej specjalności.
Dopuszczenie osób do samodzielnego
sporządzania projektów związanych z planowaniem przestrzennym województwa,
gminy i prawa miejscowego powinno
odbywać się po uprzednim zdobyciu
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przez nich praktycznego przygotowania trzennego i braku ładu przestrzennego.
projektowego. Takie przygotowanie po- Obecnie przygotowanie do zawodu urbawinno być potwierdzone prawnie, jednak nisty spoczywa wyłącznie na uczelniach
żeby to mogło zaistnieć, to musi być kształcących architektów, w których zakres
praktyk zawodowych według standarcofnięta deregulacja zawodu urbanisty.
Zagospodarowanie przestrzeni jest dów nauczania jest bardzo ograniczony
bardzo ważne z wielu względów. Wpływa w stosunku do potrzeb. Najprostszym
między innymi na samopoczucie i funk- rozwiązaniem tego problemu (chociaż
cjonowanie osób w niej przebywających nie rozwiązującym go do końca) jest
oraz na rozwój miast, regionów, a nawet wprowadzenie obowiązkowych praktyk
kraju. Osoby, które zdecydowały, że zawodowych, trwających minimum dwa
„każdy” może być urbanistą, raczej nie lata, dla absolwentów kierunku archizdawały sobie sprawy z ważności i zło- tektura i urbanistyka, ewentualnie gospodarka przestrzenna, dla osób które
żoności opracowań planistycznych.
W obecnym prawodawstwie wszystkie mogłyby wykonywać zawód urbanisty.
Próba powoływania różnych stowarzypomysły urbanistyczne mogą być zreaszeń urbanistów nie zastąpi zlikwidowanej
lizowane pod warunkiem, że powstanie
i zostanie uchwalony miejProjektowanie przestrzeni
scowy plan zagospodarowania przestrzennego,
urbanistycznej w nowej
który w swoich ustaleniach
rzeczywistości prawnej w Polsce,
odda „ducha” wymyślonej
idei w postaci koncepcji.
powstałej w 2014 roku, będzie
Ten akt przestrzennego
co najmniej niebezpieczne dla
prawa miejscowego musi
być zgodny z kierunkiem
zachowania ładu przestrzennego.
rozwoju gminy, a on jest
określony w studium uwarunkowań Izby Urbanistów, przede wszystkim ze
i kierunków zagospodarowania przes- względów na ich umocowania prawne.
trzennego. Tworzenie tak ważnego aktu Nowo powstałe instytucje nie mają praprawnego, jakim jest miejscowe prawo wa weryfikacji kwalifikacji osób, które
przestrzenne oraz studium będące wyzna- mogą sporządzać opracowania w zakrecznikiem rozwoju gminy zostaje oddane sie planowania przestrzennego.
Nowe uwarunkowania prawne w prakw ręce osób (pomijając osoby mogące
przed deregulacją wykonywać zawód ur- tyce likwidują zawód urbanisty, a skutki
banisty) bez praktycznego przygotowania tych regulacji będą widoczne po latach.
oraz z ograniczoną wiedzą teoretyczną. Niestety przywrócenie ładu przesPrawo, które zderegulowało zawód trzennego na obszarach gdzie został
urbanisty, może doprowadzić do złych zachwiany zazwyczaj nie jest możliwe
decyzji w zakresie planowania przes- przez wiele lat.
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ABSTRACT
Professional qualifications of persons being able to perform
the profession of urban planner in view of the new
legislation from 2014
After the deregulation of the profession of urban planner, Local Plans of Spatial
Development and Regional Plans of Spatial Development can be prepared not only
by those, who were registered / not registered in the Chamber of Town Planners and
being authorized town planners, but also by those, who have limited theoretical and
practical knowledge on the issue. Completing a Bachelor’s degree in Architecture
and Town Planning as well as in Spatial Development does not guarantee good
preparation for the profession of town planner. Ministerial educational standards
define the extent of knowledge to be acquired by graduates of Architecture and
Town Planning courses and indicate that they should be prepared to perform the
function of assistant planner. In terms of Spatial Development course there is no
defined educational standards. In practice, each university determines individual
programs of study and the material taught to the students depends on the teaching
staff. According to a survey among students, graduates of Bachelor’s degree in
Architecture and Town Planning believe that their practical knowledge is too limited
to be able to prepare Local Plans of Spatial Development and Regional Plans of
Spatial Development without assistance. Improvement in terms of the preparation
of graduates to perform the profession of a planner can be achieved by introducing
changes in the educational standards, such as an increase in scope of the material
covered during academic courses and gaining practice in proper spatial development
planning offices.
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Jacek Jaworski*, Paweł Sosnowski*

Zawód urbanisty - wnioski
i postulaty w kontekście działań
deregulacyjnych
1

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany deregulacyjne
w obszarze zawodu urbanisty stawiają urbanistów przed
koniecznością podjęcia działań w zakresie reorganizacji
samorządu zawodowego. Ponadto urbanista - jak i cały
samorząd - staje w obliczu drastycznych przemian, a to
skłania do refleksji na temat ich zasadności, oceny stanu
normatywnego i wysunięcia wniosków zarówno de lege
lata jak i de lege ferenda.
* dr Jacek Jaworski - radca prawny, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
* dr Paweł Sosnowski - radca prawny, adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji na
Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Na podstawie 29 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych² zniesiono samorząd zawodowy
urbanistów oraz wprowadzono 6 -miesięczny okres na przeprowadzenie czynności likwidacyjnych. Ponadto wskazaną
ustawą deregulacyjną znowelizowano
ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(art. 5)³ oraz ustawę z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (art. 8)⁴.
Wprowadzone zmiany deregulacyjne
wymuszają zatem (przy zastosowaniu

metody prawnoporównawczej) zestawienia dwóch „stanów normatywnych”,
to jest stanu minionego sprzed deregulacji ze stanem obowiązującym, w celu
wyciągnięcia wniosków i wypracowania
koncepcji rozwoju rynku zawodów w tym
zakresie. Z tego też względu przedmiotowy tekst będzie miał charakter uwag
de lege lata i de lege ferenda.
Patrząc ponadto na dokonane przez
ustawodawcę zmiany w obszarze zawodu urbanisty wprowadzone ustawą
deregulacyjną, kluczowe wydaje się
zwrócenie uwagi na dwie płaszczyzny
zawodowe. Po pierwsze, należy zastanowić się nad aspektem wykonywania
zawodu w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym. tzn. ustalić, kto po wejściu
w życie zmian może wykonywać czynności urbanistyczne i co naprawdę
będzie przedmiotem tychże czynności,
jak również w jakiej formie będą one
wykonywane. Po drugie zaś, należy
odnieść się do kwestii samorządu zawo-

Niniejszy tekst został wygłoszony w ramach konferencji „Urbanista w obliczu przemian. Wpływ
ustawy deregulacyjnej na organizację i wykonywanie zawodu” - zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 29.10.2014 r. Aktualizacja tekstu w związku z jego publikacją została dokonana na dzień 2.10.2015 r.
1

2

Dz.U. z 2014 poz. 768 , dalej: ustawa deregulacyjna.

Dz.U. z 2013 r. poz. 932, ze zm., dalej: ustawa o samorządzie zawodowym. (Po wejściu w życie
wskazanej nowelizacji tj. z dniem 10 sierpnia 2014 r. ustawa ta nosi nazwę: Ustawa z 15 grudnia
2000 r. o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa.)
3

4 Tekst ujednolicony Dz. U. z 2012 r., poz. 647. Mówiąc w dalszej części tekstu o ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wersji dotychczasowej, nieobowiązującej czy też
o wersji sprzed deregulacji, należy rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w wersji ujednoliconej Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami
wprowadzonymi za Dz. U. z 2013 r. pozycje: 21, 405, 951, 1238 , 1445 oraz za Dz. U. z 2014 r. poz.
379). Natomiast przez obowiązującą wersję ustawy rozumie się wersję zawierającą wskazane
zmiany wraz ze zmianami wprowadzonymi za Dz. U. z 2014 r. poz. 768. W tym przypadku ustawa
ta zwana też będzie znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
lub też ustawą po deregulacji.
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dowego jako zrzeszenia osób wykonujących zawód urbanisty w aspekcie jego
przeorganizowania w zakresie formalnoprawnym oraz zmiany celów i zasad
działania. Dopiero te dwie płaszczyzny
składają się bowiem na szerokie ujęcie
zawodu decydując zarazem o jego randze i perspektywie dalszego rozwoju.
Co do aspektu wykonywania zawodu,
to kluczowym przepisem wyznaczającym
krąg podmiotów zdolnych do świadczenia tzw. czynności urbanistycznych jest
art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji po
nowelizacji).
Zgodnie z nim, projekty planów
zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sporządzają osoby, które spełniają jeden
z poniższych warunków:
1. nabyły uprawnienia do projektowania
w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r.
o planowaniu przestrzennym⁵;
2. nabyły uprawnienia urbanistyczne
na podstawie art. 51 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym⁶;
3. posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane
na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodo5

Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, z późn. zm.

6

Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.

7

Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650.

wych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów⁷;
4. posiadają dyplom ukończenia studiów
wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
5. posiadają dyplom ukończenia studiów
wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia
podyplomowe w zakresie planowania
przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
6. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA ) - strony
umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania
zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego
w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym
w pkt 4 lub 5”.
Zgodnie zatem ze wskazanymi powyżej punktami 1 i 2 osoby, które nabyły
uprawnienia na podstawie wcześniejszych przepisów, zachowały prawo do
sporządzania projektów planów. Natomiast punkt trzeci wskazanego wyżej
art. 5 ust. 1 odsyła wprost do osób
posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty uzyskane na
podstawie ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa
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oraz urbanistów (w brzmieniu tej ustawy zawodowego architektów - posiadające
określonym w Dzienniku Ustaw z 2013 r. albo uprawnienia budowlane do propod pozycjami 932 i 1650) – a zatem jektowania bez ograniczeń w specjalnow brzmieniu sprzed dokonania zmian ści architektonicznej, albo uprawnienia
deregulacyjnych. Patrząc zatem na zmia- budowlane do projektowania i kierowany dokonane w aspekcie wykonywania nia robotami budowlanymi bez ogranizawodu należy wskazać, że osoby, któ- czeń w specjalności architektonicznej.
Zatem najistotniejszy przedmiot czynre dotychczas posiadały uprawnienia
urbanistyczne, będą mogły w dalszym ności zawodowych, za jaki należy uznać
sporządzanie projektów planów miejscociągu sporządzać projekty planów.
Natomiast wskazany art. 5 ust 1 pkt 4 wych może być wykonywany w dalszym
i 5 wprowadza do grona uprawnionych ciągu przez osoby, które posiadały upradodatkowo osoby, które
(...) najistotniejszy przedmiot
nie posiadały uprawnień
na podstawie dotychczaczynności zawodowych, za jaki należy
sowych przepisów (w tym
uznać sporządzanie projektów planów
nie należały do samorządu zawodowego). Wamiejscowych może być wykonywany
runkiem jest jednak uzyw dalszym ciągu przez osoby, które
skanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
posiadały uprawnienia urbanistyczne
w zakresie architektury,
i były zrzeszone w samorządzie
urbanistyki lub gospodarki przestrzennej bądź
zawodowym urbanistów
studiów podyplomowych
w zakresie planowania przestrzennego, wnienia urbanistyczne i były zrzeszone
urbanistyki lub gospodarki przestrzennej. w samorządzie zawodowym urbanistów.
Ponadto zgodnie z art. 50 ust. 4 obo- Na dodatek czynności te będą mogli
wiązującej ustawy o planowaniu i za- obecnie wykonywać także posiadający
gospodarowaniu przestrzennym spo- dyplom ukończenia studiów wyższych
rządzenie projektu decyzji o ustaleniu w zakresie architektury, urbanistyki lub
lokalizacji inwestycji celu publicznego gospodarki przestrzennej, a także (co
powierza się osobie, o której mowa we wzbudza pewne obawy w środowisku)
posiadający dyplom ukończenia innych
wskazanym wyżej art. 5.
Podobne brzmienie zawiera także studiów wyższych – pod warunkiem
art. 60 ust. 4 wskazanej ustawy w zakre- jednakże, iż osoby te ukończyły studia
sie sporządzania projektu decyzji o wa- podyplomowe w zakresie planowania
runkach zabudowy. Dodatkowo powyż- przestrzennego, urbanistyki lub gosposze artykuły wskazują jako uprawnione darki przestrzennej. Do dnia wprowado sporządzania projektów ww. decyzji dzenia ustawy deregulacyjnej osoby
osoby wpisane na listę izby samorządu takie mogły wykonywać wskazane czyn-
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wtórnego istnienia dwóch izb. Jeśli bowiem postawimy tezę (a głosów takich
w środowisku architektów nie brakuje),
że planowanie przestrzeni w każdej
skali należy wyłącznie do kompetencji
architektów, to w konsekwencji należy
obowiązujący stan prawny ocenić jako
wadliwy. Dopuszcza bowiem wskazaną wyżej swobodę wyboru i daje planistom nienależącym do żadnej z tych
grup możliwość swobodnego wykonywania czynności zawodowych⁹.
Nie można zatem wykluczyć podjęcia inicjatyw ustawodawczych, które
zmierzać będą do ścisłego włączenia
czynności planistycznych (na zasadzie
wyłączności) do obszaru wykonywania
zadań architektonicznych. Oczywiście
scenariusz taki byłby pozytywnie odebrany przez środowisko architektów,
natomiast nie zyskałby zapewne uznania wśród znacznej części urbanistów.
Ponadto takie działania wymagałyby
automatycznego włączenia osób posiadających przed dniem 10 sierpnia 2014 r.
uprawnienia urbanistyczne do samorządu architektów. Tylko bowiem takie
rozwiązanie łączyłoby ochronę praw
nabytych urbanistów z obligatoryjnością uczestnictwa w samorządzie
architektów. W rzeczy samej byłoby
to przejęcie samorządu urbanistów.
W takim przypadku jednak planiści
oraz wszyscy absolwenci szkół dających wykształcenie w zakresie planowania musieliby przejść procedurę

ności, z jednym zastrzeżeniem, a mianowicie musiały one przynależeć do
samorządu zawodowego. Niezbędne
było więc uprzednie wpisanie na listę
urbanistów, ewentualnie architektów,
co dopiero pozwalało zawodowo trudnić się projektowaniem przestrzeni.
Po zniesieniu samorządu zawodowego
urbanistów obowiązek ten ustał, a zatem można sporządzać akty planistyczne (m.p.z.p. i studium) oraz ww. decyzje
administracyjne, a tym samym wykonywać zawód urbanisty bez konieczności
obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego.
Do czasu wejścia w życie ustawy
deregulacyjnej mieliśmy do czynienia
z sytuacją równoległego istnienia dwóch

środowiska architektów i urbanistów
taki stan rzeczy jest pożądany?
Odpowiedź wydaje się negatywna
z poniższych względów⁸.
Po pierwsze – inna jest aktualna sytuacja obu izb. Urbaniści stoją obecnie
przed koniecznością dokonania zmian
funkcjonalnych, a do ich celów długoterminowych powinno należeć dążenie
do przywrócenia Izbie podmiotowości.
U architektów natomiast nie występuje
ryzyko utraty samorządności, a zatem
nie ma też konieczności prowadzenia
próby jej przywrócenia.
Po drugie – przepisy prawa pozwalają
obecnie na wykonywanie działalności
w zakresie planowania z pominięciem
samorządu zawodowego, tj. przez osoby
nie będące architektami,
Do czasu wejścia w życie ustawy
które np. ukończyły właśderegulacyjnej mieliśmy do ciwe studia podyplomowe
w obszarze zagospodaroczynienia z sytuacją równoległego
wania przestrzennego. Zaistnienia dwóch samorządów: tem wchodzącym do zawodu absolwentom szkół
urbanistów i architektów
wyższych łatwiej bęsamorządów: urbanistów i architektów. dzie nie aplikować do samorządu
Zgodnie z obowiązującymi do 10 sierp- architektów jeśli chcą zajmować się
nia 2014 r. przepisami, członkowie obu planowaniem przestrzennym. W kontych samorządów mogli wykonywać sekwencji będą oni wykonywać prawskazane zadania urbanistyczne. Po ce urbanistyczne bez jakiegokolwiek
wejściu w życie ustawy deregulacyjnej zrzeszania się i nadzoru zawodowego.
stan ten z oczywistych przyczyn zmienił W szczególności absolwenci, którzy
się, gdyż zlikwidowano samorząd zawo- nie ukończyli architektury, a otrzymali
dowy urbanistów. To implikuje kolejne wykształcenie podyplomowe związane
pytania, w tym w szczególności: czy dla z planowaniem przestrzennym, mogą

nie być zainteresowani aplikowaniem.
Takie postawy z pewnością będą uznane
przez samorząd architektów za niepożądane. Natomiast aplikowanie do samorządu urbanistów nie tylko nie będzie
konieczne, ale wręcz niemożliwe, skoro
samorząd ten został zlikwidowany (art.
29 ustawy deregulacyjnej). Zatem, patrząc tym razem z punktu widzenia
osoby aplikującej, stworzono stan normatywny, w którym młodzi adepci będą
mogli wybierać między wykonywaniem
czynności planistycznych w sposób nieskrępowany (w znaczeniu braku nadzoru
samorządowego, braku odpowiedzialności zawodowej, konieczności przestrzegania zasad etyki itd.), a związaniem
się z izbą architektów.
Po trzecie – prawdopodobne jest,
iż zarówno samorząd architektów jak
i powstałe na bazie dotychczasowego
samorządu różne organizacje urbanistów (stowarzyszenia) podejmą działania
zmierzające do kolejnych nowelizacji
ustaw samorządowych oraz ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednak w zależności od
samorządu różne będą cele tych zadań. Kluczowa w sprawie będzie przy
tym pryncypialna kwestia: czy projektowanie przestrzeni w znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym stanowi nieodzowny element czynności zawodowych
architekta?
Odpowiedź na to pytanie jest o tyle
istotna, że przesądza o możliwości po-

Ewentualne próby wprowadzenia zmian legislacyjnych z pewnością będą dążyć w innym kierunku, w zależności od tego czy podejmą je architekci, czy też urbaniści.

nia 2014 r. była członkiem samorządu zawodowego urbanistów; przez architekta uważam osobę
która przynależy do samorządu architektów; natomiast przez planistę uważam osobę nienależącą
do żadnej z tych grup.

8

9

Świadomie używam zwrotu planista, gdyż przez urbanistę uważam osobę, która na dzień 9 sierp-
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stwierdzającego niezgodność ustawy
deregulacyjnej z Konstytucją RP, wydanie wyroku reanimacyjnego przez
Trybunał Konstytucyjny może rodzić
problemy prawne związane z przywróceniem mocy obowiązującej ze skutkiem ex tunc przepisów uchylonych¹².
Oznacza to trudności prawne z reaktywacją ex lege samorządu zawodowego urbanistów, mimo pozytywnego
dla samorządu rozstrzygnięcia przed
Trybunałem Konstytucyjnym. Wbrew
trudnościom natury prawnej dalsze
działania winny podążać właśnie we
wskazanym kierunku.
Samorząd urbanistów, który znajduje się obecnie w stanie likwidacji,
musi ponadto wypracować nowe formy prawnej egzystencji, w celu scalenia
swoich członków, upodmiotowienia
i współdziałania w stosunkach zewnętrznych. Naturalnym i właściwie
jedynym prawnym rozwiązaniem jest
zakładanie stowarzyszeń. Kroki takie
zostały poczynione przez wszystkie
dotychczasowe Izby Okręgowe Urbanistów, choć najbliższa idei scalenia
środowiska samorządowego zdaje się
być koncepcja warszawska. Zakłada
ona nie tylko powołanie stowarzysze-

nia ogólnopolskiego, ale także powo- i procesów. Urbanista może zatem
łanie struktur organizacji lokalnych wykonywać swoje czynności zarówno
odpowiadających właściwościom do- jako pracownik urzędu, jako podmiot
tychczasowych izb okręgowych oraz prowadzący działalność gospodarczą
gwarantujących przedstawicielom za- oraz, co gorsze, także jako pracownik
rządów okręgow ych sprawowanie u innego przedsiębiorcy. Jego pozycja
władzy i uczestnictwo w organach prawna nie jest więc w żaden szczególny
krajowych. Urzeczywistnieniem tych sposób chroniona¹³. Nie można przeto
dążeń było zarejestroUrbanista może zatem wykonywać
wanie w dniu 13 października 2014 r. stowarzyswoje czynności zarówno jako
szenia o nazwie Polska
pracownik urzędu, jako podmiot
Izba Urbanistów. W jakim
zakresie inicjatywa ta
prowadzący działalność gospodarczą
będzie stanowiła przeoraz, co gorsze, także jako pracownik
ciwwagę dla istniejącego
niemalże od wieku Towau innego przedsiębiorcy. Jego pozycja
rzystwa Urbanistów Polprawna nie jest więc w żaden
skich zależy od samych
urbanistów i ich zaangaszczególny sposób chroniona
żowania w ten projekt.
Jeśli zaś chodzi o sposób wykony- wykluczyć zakładania związków zawania zawodu przez samych urbanistów, wodowych urbanistów zatrudnionych
to należy wyraźnie zaznaczyć, że w tym w urzędach. Choć ciała te nie będą
zakresie ustawa deregulacyjna nie mogły zrzeszać wszystkich urbaniswprowadziła żadnych zmian. Oma- tów, to z pewnością będą mogły mieć
wianie procesu tzw. prywatyzacji za- wpływ na pracodawców jakimi są sawodu, czy też prywatyzacji czynno- morządy terytorialne. Ci, którzy zdeści zawodowych nie jest więc novum, cydują się wykonywać zawód w ramach
lecz kontynuacją pewnych zjawisk prowadzonych własnych pracowni sta-

10

Mimo wszystko nie oznacza to, że zakreślony wyżej proces nie jest możliwy do przeprowadzenia. Wręcz przeciwnie, należy uznać go za realny jednakże prawdopodobnie zostanie
on rozłożony na etapy i zaistnieje w dłuższej perspektywie czasowej tak, aby „uwolnienie” od
samorządu urbanistów nie łączyć wprost ze „związaniem” z samorządem architektów.

2000 , nr 3 , s. 12 oraz M . Jaśkowska, Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla procesu stosowania prawa wobec zasady bezpośredniego stosowania konstytucji, [w:] Instytucje współczesnego
prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, red. I. SkrzydłoNiżnik, Kraków 2001, s. 282.

W dniu oddania niniejszego tekstu orzeczenie takie nie zapadło jednak należy dodać, że
jednym z wnioskodawców była grupa poselska, a zatem postępowanie będzie prowadzone
zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt. 1 w związku z § 24 Uchwały Zgromadzenia ogólnego sędziów
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału
Konstytucyjnego (M.P. z 2006 r., nr 720 , poz. 72)

13

aplikacyjną do samorządu architektów.
Dopiero pozytywne zakończenie tej
procedury umożliwiałoby im wejście
do zawodu z możliwością sporządzania
aktów planistycznych, w szczególności
planów miejscowych i decyzji. Trudno
nie zauważyć, iż wskazany wyżej proces
doprowadziłby do ponownego związania tegoż obszaru zawodowego
z samorządem zawodowym, a zatem
stałby w sprzeczności z celami, jakie
legły u podstaw wprowadzenia ustawy deregulacyjnej (sic!)¹⁰.
Jeśli zaś chodzi o cele zderegulowanego samorządu zawodowego urbanistów, to powinny one koncentrować
się na przywróceniu podmiotowości
prawnej izbom urbanistów i dążeniu
do obligatoryjności uczestnictwa urbanistów i planistów w tym samorządzie. Pomijając pozaprawny aspekt
próby wpływania na ustawodawcę wydaje się, iż cały ciężar decyzji
o losie samorządu spoczywa obecnie
w rękach Trybunału Konstytucyjnego,
do którego wpłynęły dwa wnioski
o zbadanie zgodności z Konstytucją RP
ustawy deregulacyjnej¹¹. Jednak nawet
w przypadku pozytywnego dla samorządu urbanistów rozstrzygnięcia,

11

12

Zob. także M . Safjan, Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo”

Trzeba mieć świadomość, że przedstawiciele innych zawodów (w tym zawodów zaufania
publicznego), także mogą wykonywać zawód na rzecz samorządu w różnych formach organizacyjno-prawnych, np. radcowie prawni mogą być zatrudnieni jak i prowadzić sprawy na
zlecenie, w ramach prowadzonej własnej kancelarii. Podobnie jest z geodetami czy rzeczoznawcami – choć oczywiście każdy z tych zawodów ma swoją specyfikę i jest odmiennie
regulowany, a zatem występują pewne odmienności, które nie zostały tutaj omówione.
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Należy również ocenić proponowane regulacje z punktu widzenia prawa
wspólnotowego. W prawie tym zawód
architekta należy bowiem do tzw.
zawodów sektorowych i ma chroniony
status. Zatem, ani polski rząd nie jest
zobligowany ze strony europejskiej
do działań likwidujących ten samorząd, ani też polski ustawodawca nie
może liczyć na ewentu(...) należy wskazać, że wprowadzone alne wsparcie ze strony
ustawą deregulacyjną zmiany europejskiej w takich
działaniach. Mimo, iż co
dotyczące zawodu urbanisty należy do zasady Unia Eurouznać za liberalizujące, lecz zarazem pejska zainteresowana
jest wzrostem konkurenzbyt daleko idące. Likwidując cyjności rynku i zmniejsamorząd zawodowy urbanistów szaniem barier w dostępie do zawodu.
i uwalniając czynności urbanistyczne
Polski ustawodawca
w ramach swobody
ustawodawca osiągnął maksymalne
w kształtowaniu krajogranice - dereglamentację wego porządku prawtegoż zawodu nego może zatem przesądzić o zaliczeniu urKolejnym zagrożeniem jest przerzuca- banistyki do wyłącznych działań arnie kosztów finansowania planowania chitekta. W związku z określeniem
na inwestorów bez odpowiednich me- zawodów regulowanych UE zwraca
chanizmów zabezpieczających interes jedynie uwagę, iż krajowe regulacje
publiczny.
w dziedzinie architektury oraz poZ punktu widzenia rynku pracy sytu- dejmowania i wykonywania działalacja zredukowania „nadzoru” nad spo- ności zawodowej przez architektów
sobem wykonywania czynności pla- mają bardzo zróżnicowany zakres.
nistycznych i obligatoryjnej przynależ- W większości Państw Członkowskich
ności samorządowej tylko do jednej działalność w dziedzinie architektury
korporacji może być odebrana jako prowadzona jest przez osoby posiaprzejaw ograniczenia wykonywania za- dające albo wyłącznie tytuł architekta,
wodu. W takiej sytuacji istnienie dwóch albo dodatkowo także inny tytuł. Przy
korporacji wydaje się (nawet z punktu czym osoby te, nie mają co do zasady
widzenia interesów samych absolwen- wyłączności na prowadzenie takiej
tów) bardziej korzystne.
działalności. Krajowe przepisy ustaną, jak wszyscy przedsiębiorcy, przed
problemem wygrania postępowania
przetargowego. Podstawowe zagrożenie zarówno dla osób go wykonujących, jak i dla jakości planowania stanowi zatem nie prywatyzacja zawodu,
a outsourcing usług. Outsourcing ten
należy uznać za społecznie szkodliwy,
gdyż zagraża ładowi przestrzennemu.
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wowe mogą zatem regulować kwestie
ww. w yłączności dowolnie, według
własnego uznania. Działalność architektoniczna jest bowiem tak szeroka,
że niektóre jej rodzaje mogą być wykonywane także przez przedstawicieli
innych zawodów, np. urbanistów, czy
inżynierów budownictwa.
Na marginesie należy zaznaczyć, że
na szczeblu unijnym swoboda przemieszczania się i wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających
posiadanie kwalifikacji architektów
opiera się na ogólnej zasadzie automatycznego uznawania kwalifikacji na
podstawie skoordynowanych, minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia. Kształcenie architekta obejmuje
zaś co do zasady zgodnie z Dyrektywą
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 7 września 2005 r.¹⁴ pięcioletnie studia w pełnym wymiarze
godzin na uniwersytecie lub w porównywalnej instytucji edukacyjnej (przy
czym architektura musi być głównym
przedmiotem tych studiów). Z punktu
widzenia niniejszego artykułu istotne
jest, iż studia te powinny umożliwić,
zgodnie art. 46 ust. 2 lit. d) Dyrektywy
2005/36/WE uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie odpowiedniej znajomości urbanistyki, planowania oraz umiejętności niezbędnych w procesie planowania.
Konkludując należy wskazać, że
wprowadzone ustawą deregulacyjną
zmiany dotyczące zawodu urbanisty
należy uznać za liberalizujące, lecz
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zarazem zbyt daleko idące. Likwidując samorząd zawodowy urbanistów
i uwalniając czynności urbanistyczne
ustawodawca osiągnął maksymalne
granice - dereglamentację tegoż zawodu. Zmiana obowiązujących przepisów
podążać może właściwie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, prawdopodobne jest przyłączenie czynności urbanistycznych do czynności architektów,
co dokonane zostać może wyłącznie
z poszanowaniem dotychczasowych
praw nabytych urbanistów i w konsekwencji prowadzić będzie do stworzenia monopolu Izby Architektów.
Po drugie, wciąż możliwy wydaje się
powrót do dotychczasowych rozwiązań, to jest stanu normatywnego
sprzed wejścia w życie przepisów ustawy deregulacyjnej. To drugie rozwiązanie należy przy tym uznać za optymalne. Stanowi ono zatem puentę
wniosków de lege ferenda. Bez względu
na to, czy stan taki zostałby osiągnięty
w wyniku tzw. wyroku reanimacyjnego
Trybunału Konstytucyjnego, czy też
w związku z przeprowadzeniem typowej procedury legislacyjnej zmieniającej istniejące przepisy, przemawia za
nim charakter czynności urbanistycznych. Czynności te bowiem polegają na
planowaniu lokalnym i ponadlokalnym
przestrzeni, zmierzają de facto do skoordynowania partykularnych interesów inwestorów, a przede wszystkim
do ochrony i zachowania wielu istotnych dóbr o charakterze społecznym,
kulturowym i środowiskowym. Są to
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dobra istotne z punktu widzenia całego
społeczeństwa, a także społeczności
lokalnych. Ochrona ich stanowi prze-

to ochronę interesu publicznego, a to
przesądza, że zawód urbanisty winien
mieć własny samorząd zawodowy.

ABSTRACT
The City Planner - conclusions and postulates in the context of
deregulatory measures.
The authors of the article have made an attempt to provide an analysis of the
legislative changes concerning the profession of city urban planner, introduced
by the Act of 9th May 2014 regarding the facilitation of access to certain regulated
professions. A comparison of the legal status prior to the deregulation with the
current state of affairs leads to conclusions de lege ferenda in the context of
deregulatory measures. The text provides an evaluation of measures taken by the
professional association of city planners and architects from the standpoint of their
legitimacy and protection of public objectives, as well as constitutional principles and
EU law. The text attempts to classify short- and long-term objectives for the urban
planners’ professional association; reorganization aspects and conducting activities
in other forms have been noted. In addition to conclusions on the necessity of reestablishing the professional association of urban planners, it has been pointed out
that the current deregulatory measures satisfy constitutional rules with regard to the
recognition of acquired rights for conducting professional activities, i.e. preparation
of drafts of: plans, studies and decisions regarding development conditions.

METROPOLITAN. Przegląd Naukowy to czasopismo naukowe
o tematyce metropolitalnej.
Podejmuje tematykę funkcjonowania metropolii, a szczególnie
jego prawnych, administracyjnych, urbanistycznych i społecznych
aspektów. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi czasopisma
i wyspecjalizowanej tematyce, Metropolitan w sposób kompleksowy
traktuje o problemach współczesnych metropolii.
Instytut Metropolitalny - organizacja ekspercka (think tank)
integrująca reprezentantów różnych dyscyplin naukowych
(prawa, administracji, urbanistyki), jak i profesji (prawników,
urzędników) i pasji (działaczy społecznych, wolontariuszy).
Fundacja, organizacja pozarządowa i pozasamorządowa, której
przyznano status organizacji pożytku publicznego.

