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Stanowisko w sprawie deregulacji zawodu urbanisty 

Z dużym zaniepokojeniem patrzymy na sporządzony w dniu 13 czerwca 2013 r. Projekt 
ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych, zgodnie z którym 
zaproponowano zniesienie samorządu zawodowego urbanistów, co jest równoznaczne z 
dereglamentacją tego zawodu zaufania publicznego (art. 29 projektu ustawy).  

Pragniemy przypomnieć, że w pierwotnych  założeniach, wynikających z początkowego 
brzmienia wskazanego Projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów 
regulowanych, zawód urbanisty pozostawał zawodem regulowanym (aczkolwiek mocno 
„okrojonym” co do warunków nabywania uprawnień i ich wykonywania). 

Niezrozumiała i niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawa jest sytuacja 
całkowitego zignorowania w omawianym projekcie wyników konsultacji społecznych, które 
znalazły odzwierciedlenie w projektach z dnia 31 stycznia 2013 r. oraz z 21 lutego 2013 r. 
Wspomniane zmiany dotyczące całkowitej eliminacji tego zawodu, czyli także wykreślenie z 
ustawy o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów zawodu 
urbanisty oraz zaplanowana de facto i de iure nacjonalizacja mienia izby urbanistów, budzą duży 
niepokój i sprzeciw. Z punktu widzenia techniki legislacyjnej niedopuszczalnym jest, aby w trakcie 
prac nad początkowymi założeniami wprowadzać projekt ustawy, w którym znosi się istnienie 
samorządu. Czym innym bowiem jest proponowanie zmian dotyczących zmniejszenia wymagań 
kwalifikacyjnych, a czym innym zniesienie izby jako samorządu  i jej mienia. Należy zaznaczyć, że 
proponowane zmiany dokonywane są bez należytej merytorycznej konsultacji i wydaje się przy 
braku zrozumienia istoty zawodu urbanisty ze strony osób sporządzających projekt 

Zawód urbanisty wymaga interdyscyplinarnej wiedzy, która pomaga w realizacji interesów 
społecznych (ogólnych) poprzez planowanie otaczającej nas przestrzeni. Od jakości planów 
zależy wzrost gospodarczy, jakość życia mieszkańców, ekonomiczna gospodarka miastami. To 
wszystko dzieje się przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekologicznej i zachowaniu zasady 
zrównoważonego rozwoju. Dlatego właśnie zawód urbanisty z jednej strony zalicza się na 
poziomie UE do profesji architekta, czyli zawodu sektorowego, a z drugiej strony różni się 
merytorycznym zakresem czynności związanych z „architekturą miasta”, „planowaniem 
przestrzenni” i  „określaniem sposobów jej zagospodarowania”. Mamy więc do czynienia z 
umiejętnościami odmiennymi i wysoce wyspecjalizowanymi.  

Należy mocno podkreślić, że to właśnie Państwo i jednostki samorządu terytorialnego będą 
głównym beneficjentem pozostawienia silnego samorządu urbanistów sprawującego kontrolę 
nad jakością wykonywanych usług planistycznych. Polski nie stać na niskiej jakości plany 
miejscowe, wstrzymujące proces inwestycyjny niejasnymi zapisami oraz generujące dla 
samorządu zagrożenia związane z roszczeniami właścicieli czy koniecznością realizacji nie zawsze 
w sposób optymalny zaplanowany inwestycji infrastrukturalnych.  

 
Także w Europejskiej Karcie Planowania (Barcelona 2013) zwrócono uwagę, iż w porównaniu 

z innymi dyscyplinami planiści przestrzenni wyróżniają się dbałością o interes społeczeństwa jako 



całości i właśnie dlatego ich niezależność i obiektywizm są niezbędne. W krajach Unii Europejskiej 
coraz bardziej docenia się umiejętności urbanistów i związane z ich pracą korzyści ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne, wynikające z optymalnego zagospodarowania przestrzeni. 

 
Planowany, potężny, niszczący cios wymierzony w środowisko urbanistów przyczyni się, z 

całą pewnością, do gwałtownego spadku jakości opracowań dotyczących zagospodarowania 
przestrzeni i w konsekwencji do obniżenia jakości życia przyszłych pokoleń. Nadzieje pokładane w 
założeniach obecnie pracującej Komisji Kodyfikacyjnej związane z porządkowaniem ładu 
przestrzennego i uproszczeniem procedur w oparciu o przyszłe plany miejscowe docelowo 
pokrywające całe terytorium kraju są jawnie sprzeczne z zaproponowanym zniesieniem 
samorządu zawodowego urbanistów. 

 
W związku z powyższym Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 

wzywa do wykreślenia we wskazanym projekcie ustawy tych zmian, które bezpośrednio dotyczą 
zawodu urbanisty, w szczególności likwidacji samorządu zawodowego i jego mienia.  
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