
Uchwała nr 1

V Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu lzby ArchitektóW RP

podjęta W Warszawie dnia 1 sierpnia 2014 r'

w sprawie

zmiany lJchwały nr 2 z dnia 19 stycznia 2002 r. l Krajowego zjazdu lzby Arcbitekłów

w sprawie wprowadzenia statutu lzby Architektów z późniejszymi zmianami

na podstawie art' 3'1 pkt. 5) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samoŻądach zawodowych

architektóW, inżynieróW budownichea oraz urbanistóW (Dz. U' z 2013 l.' poz' 932

l'j' z póŹn'zm ')' uchwala się co następuje:

s1
W statucie lzby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzonym uchwałą nr 2

l Krajowego  azdu |zby ArchitektóW z dnia 19 stycznia 2002 l' z późniąszymi zmianami'

wplowadza się '']astępujące Zmlany:

1.

W s 1 wprowadza się nasłępujące zmiany:

s 1 usl' 3 pkl' l) otŻyrruje brlmienie:

,, 1) o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15.12'2000 r'

o samołządach Zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

(Dz. U. z 2013 r., poz. 932 i 1650 2 p.zm)."

5 1 usl.3 pkl.4) otrzymuje bzmienre

,, 4| o odpowiednim regulaminie, ńależy pnez to rozumieć regulamin

uchwatony przez właściwy organ Kmjowej lzby Architektów

Rz eczy p o sp o I i tei P ol s k iei. "

w s 2 wprowadza się następujące zmiany:

s 2 ust' 1 otlzymuje bżmienie:

,, 1. lzba zrzesza osoby wpisane na listę członków okręgowych izb

architektów tj.:

a) architektów, posiadających tyłuł zawodowy magisłer inżynier archiłekt

i uprawnienia budowlane w specjalności architekłonicznej do projektowania

bez ograniczeń;

b) pozostałe osoby spełniające wyfiagania ustawy.''

s 2 ust' 2 otŻymuje blzmienie:

,,2. Ninieiszy słatut obowiązuje wszystkich członków lzby.''
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2.

Po $ 5 dodaje się 5 5a w brzmieniu:

S 5a Lrst. '1

,,I]stanawia się tytuł: Architekt IARP.''

S 5a ust.2.

,,Prawo do używania w działalności zawodowej tytułu Architekt |ARP

posiadają czlonkowie' o których mowa w s 2 ust-1 tit.a).-

4.

W s 6 wprowadza się następujące Żmiany:

s 6 ust' 2 otŻymL]je brzmienie:

,,2, cel ten lzba featizuje popżez zapewhienie właściwego wykonwania

Śafiodzielnych tunkcji technicznych w budownictwie pżez swoich

członków oraz sprawowanie pieczy nad wykonwaniem rŻeczoznawstwa

budowlanego w zaktesie architektury'"

s 6 ust' 3 otżymuje brzmienie:

,, 3. lŻba działa w sprawach związanych z wykonwaniem czynności

zawodowych przez człot1ków lzby, w zakresie określonym W ustewie'''

5.

W s 7 wprowadza się następujące zmiany:

s 7 otŻymuje bŻmienieI

,, lzba realizuje zadania wymienione w ustawie, a także:

1) dba o rozwój i ochronę zawodu architekta, a także sprawuje pieczę nad

wykonwanień wszystkich elementów zawodu architekta Pżez swoich

członków,

2) działa na rzecz ochrony tytułu Architekta IARP,

3) dąży do ułrzymania niezależności zawodu architekta jako zawodu

zaufania publicznego,

4) dąży do wprowadŻania na wszych uczelniach prcgramów ksŻtałcenia

zawodowego przyszłych i obecnych członków lzby, odpowiadających

unijnym słandardofi,

5) opracowuie standardy Wkonwania zawodu architekta ,

6) uchwala, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych, zasady ełyki

dla swoich członków omz dba o ich płzestrzeganie,

7) pzeciwdziała Żjawisku nieuczciwej konkurencji wśród swoich członków,

w szczególności zj awisku dumpingu,

8) opracowuje regulańin honorafiów dla członków lzby'''
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8 wplowadza się następujące zmiany:

s 8 uŚt' 'l otŻymuje brzmienie:

,, 1. tzba współdziała z samorŻądeń zawodowym inżynierów budownictwa

w Żakresie reali4acji działań, których zakres jestwspólny dla tych izb'

s 8 usl' 2 otrzymuje bŻmienie:

2. lzba współdziała ze stowarzyszeniańi i orgahiŻacjafii' osobami

. i podmiołami, które maią z nią zbieżne cele'''

?.

W s 12 wprowadza się następujące zmiany:

S 12 otrzymuje brzmienie:

,,cŻłonkowie iŻby zapewniają w fiiarę posiadanych możliwości odbwanie

praktyk zawodowch wyrrlaganych dla uzyskania uprawńień w specjalności

archiłektonicznej'''

B.

W s 13 wprowadza się następujące zmiany:

s 13 Ust. 1 otrzymuje bŻmienie:

,,1.Wpisu na listę członków dokonuje właściwa okręgowa iŻba alchitekłów'''

L
W s 18 wprowadza się następujące zmiany:

5 18 ust 3 otr7ymuie bŹmienle.

,,3' Krajow zjazd jest zwoływany i pżeprowadzany zgodnie'Ż ustawą'

słatuten1 i odpowiednim regulamińem 
"'

5 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6' okręgowe zjazdy Żwoływane i pżeprowadŻane są zgodnie z usławą'

statutem i odpowiednim regulaminem "
,t 0.

W s 19 wprowadza się następujące zmiany:

s 19 ust. 1 otęymuje bŹmienie:

,, 1. Krajowa Rada lzby w szczegótności kiefuje działalnością Krajowei lzby

i feprezentuje ją ha zewnątŻ w granicach ustalonych ustawą' statułem

i odpowiednim regulańinem. Krajowa Rada wbierana jesł zgodnie z usławą

i odpowiedniń regularninem,"

S 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:



,,3' okręgowa rada izby w szczegóIności kieruje działalnością okręgowej

izby i reprczenłujeją ńa zewnątlz w granicach usłalonych ustawą, statuteń i
odpowiednim regulaminem. okręgowa rada izby wybierana jest zgodnie

z ustawą i odpowiednim regulaminem .''

11.

W s 20 wprowadza się następujące zmiany:

s 20 ust 1 otŻymuje bŻmienie:

,,1' Kąowa Komisja Rewizyjna w szczegóIności sprawuje kontrolę nad

działalnością Kąowej lzby i nadzoruje działalność okręgowych komisji

rewizyjnych' Działa w granicach ustalonych ustawą, statuteń i odpowiednirn

regulaminem' Kąowa Komisja Rewizyjna wbierana jest zgodnie z ustawą

i odpowiedn im regulafu ineń'''

s 20 ust' 3 otŻymuje bŻmienie:

,,3' okręgowa komisja rewizyjna w szczegóIności sprawuje kontrolę nad

działalnością okręgowej iŻby i działa w gfanicach ustalonych usławą,

statutem i odpowiednim regulaminem okręgowa komisja rewizyjna

wybieranajest zgodnie z ustawą i odpowiednim regulaminie.''

12.

W s 21 wprowadza się następujące zmiany:

S 21 ust. 1 otzymuje brzmienie:

,,1. KąoWa Komisja KwaIifikacyjna w szczegóIności wykonuje przewidziane

w ustawie działania Kfajowej lzby w zakresie nadawania uprawnień

Żawodowch' nadzoruje dŻiałalność okręgowych koftiisji kwalifikacyjnych.

Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem, odpowiednimi

regulaminami' Kąowa Komisia Kwalifikacyjna wybierana jest zgodnie

z ustawą i odpowiednim regulaminem."

S 21 ust.3 otrzymuje brzmienie:

,,3. okręgowa komisja kwalifikacyjna w szczegóIności Wkonuje
pzewidziane w ustawie działania okręgowej izby w zakresie nadawania

uprawnień zawodowych' Dziala w granicach usłalonych usławą, statutem,

odpowiednimi regulaminami' okręgowa komisja kwalitikacyjna wbierana
jest zgodnie z ustawą i odpowiednim regulaminem'''

13.

W $ 22 wprowadza się następujące zmiany:

S 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1' Krajowy sąd Dyscyplinarny W szczegóIności rozpatruje sprawy

z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz zawodowej jako sąd
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drugiej instancji i jako sąd pierwszej instancji w spfawaćh członków

organów lzby' działa w granicach usłalonych usławą' rozporządzeniem

ministfa, stałutem i odPowiednim regulaminem' Kfajowy sąd Dyscyplińamy

wybieranyjest zgodnie z ustawą i odpowiednim regulaminem'''

s 22 ust. 3 otŻymuje bŻmienie:

,, g. oklęgowy sąd dyscyplinarny w szczególności rozpatfuje sprawy

z zakresu odpowiedŻia]ności zawodowej i spftwy dyscyplina?ne jako sąd

pierwszej instancji, dŻiała w granicach ustalonych' ustawą' statutem

i odpowiednim rcgulaminefi okręgowy sąd dyscyplinarny Wbierany jesł

zgodnie z usławą i odpowiednim regulańinem'''

s2
Przyjmuje się tekst jednolity statl]tu lzby ArchitektóW Rzeczypospolitej Polskiej' Wprowadzonego

uchwałą nr 2 t Khjowego zjazdu lzby ArchitektóW 2 dnia 19 stycznia 2002 r'' zmien1onego

niniejszą Uchwałą' który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały'

s3
t]chwała Wchodzi W życie z dniem 10 sierpnia 2014 r' '

.l!r/L^,, t r/:"do,rt*-
L]rszula szabłowska' Architekt lARP

Przewodniczący Zjazdu sekretarz ZjaŻdu

t


