
Uchwała nr 2

V Nadzwyczajnego Krajowego zjazdu lzbyArchitektóW RP

podjęta w Warszawie dnia 1 sierpnia 2014 r'

w sprawie

zmiany uchwały nr 14 z dnia 19 stycŻnia 2oo2 r l Krajowego ziazdu lzby Architektów RP

w sprawie wprowaduenia Regulaminu Prowadzenia list członków okręgowych iŻb

archilektów z późniejszymi zmianami

na podstawie ań' 31 pkt' 8) ustawy z dnia '15 grudnia 2o0o r' o samoŻądach zawodowych

architektóW' inżynieróW budownictwa oraz urbaniŚtóW (Dz ' U ' z 2013 l'' poz' 932 t'j' z późn ' zm') 
'

uchwala się co następuje:

s1

W Regulaminie Prowadzenia list członków okręgowych izb architektóW' Wprowadzonym uchwałą

nr 14 l Krajowego Aazdu lzby AlchitektóW RP z dnia 19 sIycz|ia 2002 f'

z póŹniejszymi zmianami' wprowadza się następujące zmiany:

L

W s 3 wprowadza się następujące Żmiany:

5 3 ust' 1 otrzymuje bŻmienie:

- lit a) otrzymuje brzmienie:

,,indywidualny numer pozycji na liście,"

- lit. e) otrzymuie brzmienie:

,,dane o wykształceniu (tytute zawodowyfi) oraz łyłułach naukowych

człohka izby,''

- lit' o otrzymuje bŻmienie:

,,dane o uprawnieniach budowtanych, w tyfi rodzaju uprawnień, ich

lakresie oraz dacie ich nabvcia,"

- uchyla się lit' i'

2.

W s 6 wprowadza się następujące zmiany:

- s 6 ust' 3 otrzymuje bŻmienie:

,,Wpisu dokonuje się niezwłocznie od daty podjęcia uchwały, o której mowa

w ust. 2 lit a, b lub zobowiązania, o którym ńowa w ust' 2 lit' c'

z zastrzeżeniem Usł. 4,,''

- ust.4 otrzymuje brzmienie:

''W 
przypadku skreśIenia członka z listy, ponowny wpis na listę człÓnków

jesł dokonywany pod warunkiefi uregulowania wszystkich zaległych,

wymagalnych należności z tytułu składek członkowskich, Iub innych

wierzytel n oś ci wob ec lzby 
"'

- dodaje się ust. 6 W bzmieniu:
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',Wruz z wpisem na listę okręgowej izby architektów, członkowi'izby nadaje

się indrlwidualny numer pozycji na liście.''
- dodale sie ust. 7 w b.7mtenilt:

,,Każdy numer członka lzby składa się ze skróconego literowego oznaczenia
okręgourej izby, w któĄ dokonywany iest wpis' oraz liczby porządkowej,

indywidualnie przypisanej dla każdego czlonka, przy czyfi numer członka
lzby posiadającego wyłącznie ograniczone uprawnienia budowlane
wspecjalności architektonicznej, posiada dodatkówo rQzszerzenie

,,uprawnienia ograniczone,,, według wzoru żaświadczenia słanowiącego
załącznik do odpowiedniego Regulaminu uchwalonego przez Krajową Radę
IARP"

- dodaje się Ust. 8 W brŻmieniu..

,W przypadku uzyskania uprawnień budowlanych w nieograniczonym
zakresie pżez członka lzby posiadaiącego uprawniania budowlane
w zakresie ograniczonym, numef wpisu ulega zńianie, poprzez usunięcie
roz sze rŻen i a'' u p rawn i en i a og ra n i czon e',,

3.

W s 7 wprowadza się następu.iące zmiany:

ust. 1 lit b) otrzymuje brzmienie:

''zmiany danych o wykształceniu (tytule zawodowym) oraz tytułach
naukowych cŻłon ka izby,"

-W ust' '1 dodaje się lit. e) W brzmieniu:

,,usunięcie rozszerzenia''uprawnienia ograniczone'' z indwiduatnego
numeru, w przypadku nabycia uprawnień budowlanych w hieograniczonynl
zakresie przez członka izby Posiadającego uprawnienia w zakresie
ogruniczonym."

- ust' 2 lit d) otrzymuje bŻmienie:

'' 
p f awom oc n ego orzeczen i a sąd u powszech n e g o,''

- Ust. 2 lit e) otżymuje brzmienie:

,,pisemnego wniosku członka izby w przypadku gdy wniosek dotyczy
Żrniany danych osobowych, danych adresowych lub infonnacji o

wkształceniu (tytule zawodowym) i tytułach naukowych,''
- ust.2lit. g) otrzymuje bzmienie:

,,Alt' 42 ustawy z dnia 15'12.2000r o sahorządach zawodowych archiłektów
oraz inźynierów budownictwa ( DŻ. U. z 2013 r., poz. 932 i 1650
z późn'zm').''

- ust.4 otrzymuje brzmienie:

,, lnforńację o karze wykleśla się z unędu z upłWem terminu, po którym
następuje Żatarcie wpisu o ukaraniu zgodnie 2 usławą z dnia 15.12.2000 r.
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o samorządach zawodowych architektów ofaz inżynierów budol]łnictwa

(Dz. u' z 2013 l', poż' 932 i 1650 z późn' zm.)'''

4.

W s 8 wprowadza się następujące Żmianyj

- usl 2 pkl. I otzyrn.rje br7'nienie:

,,członek lzby Architektów składa wniosek do izby właściwej miejŚcowo dla

jego nowego miejsca zamieszkania' która występuje do rady iziy. w której

posiada oh wpis na listę członków o przekazanie jego kompletnej

dokumentacji członkowskiej; do wniosku naleźy dołączyć oświadczenie

o aktuatnym miejscu zarnieszkania."

- usr.2 pkt.2 olTymuje b'zmier'e

,,w razie potrzeby rada izby przed rozpatłzenienl wniosku może źądać

od członka lzby Alchitektów uzupełnienia braków wniosku;''

- ust.2 pkt 3 olrzymuie brzmienie

,łada izby po rozpatneniu wniosku podejmuje uchwałę w przedmiocie

pneniesienia lub odmowy przeniesienia wpisu na prowadzol1ą w tej izbie

listę członków i doręczają członkowi lzby Architektów;''
_ usl' 2 pkt' 4 otęymuje brŻm e'lie'

,,ostateczną uchwałę o przeniesieł'iu lub odmowie płzeniesienia wpisu

plzekazuje się radzie izby, w której członek lzby Architektów był doąd
wpisany na listę;''

- usl. 2 pkt 5 otrzymule br7mrenie.

,,rada izby, w którei członek lzby Architektów był dotąd wpisany na listę
podejfiuje uchwałę o skreśIeniu go z listy członkow z dniem, w którym

uchwała o przeniesieniu wpisu stała się ostateczna; nu er pozycjl na liście,

o którym mowa w s 3 ust 1 lit. a) jest przypisany do członka lzby

Architektów, któremu został płzyznany i po jego skreśIeniu z listy nie moźe

być ponownie wykorzystany; w przypadku plzeniesienia wpisu członka lzby

Architektów do oklęgowei izby, której był już członkiem, otlzyfiuje on

płzyznał'y fiu poprzednio nufief na liście;''

- ust.4 otrzymuje brzmienie:

,,Rada oklęgowej izby wlaściwa przed płzeniesieniem wpisu jesł

zobowiązana do plzekazańia na necz okręgowej izby, do któą wpis został

przeniesiony - składek członkowskich uiszczonych płzez danego członka

lzby Architekłów za okres od pielwszego dnia miesiąca następującego po

dacie, w której uchwała Ó pfŻeniesieniu wpisu słała się ostateczńa.

Pżekazanie nieopłaconych składek nasłępuje z uĘędu w terminie do 30 dni

od daty oteymania ostatecznej uchwały o pŻeniesieniu wpisu."

5.

W rozdziale Vl wprowadza się następujące zmiany:

\
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Tytuł roŻdziału Vl otrzymuje bzmienie:

,,Wydawan i e za świ adczeń "
6

W s 9 wprowadza się następujące zmianyi

s 9 otrzymUje bŻmienie:

,,zasady Wdawania zaświadcŻeń o wpisie na liŚtę członków lzby

Architektów RP, wzory zaświadczeń ofaz zasady posługjwańia się
zaświadczeniami przez członków lzby uchwala Kąowa Rada IARP."

7.

W s 1o wprowadza się następuiące zmiany

" ust. 1 otrŻymuje bżmienie:

,,członek okręgowej izby archiłektów, połwierdzając Wkonanie czynności

związanych z pełnioną safiodzielną tunkcją techniczną w budownictwie,

posługuje się pieczęcią imienną według wzofu ustalonego przez Krajową

Radę lARP'''
- Lrst. 2 otzymuje br/mieniei

,,Krajowa Rada lzby uchwala wzór pieczęci, okreśIając zasady:

wykonywania i dystrybucji pieczęci, ich przechowwania

i wykorzyswania."

10a uchyla się

s2
Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu prowadzenia list członkóW okręgowych izb architektów'

wprowadzonego uchwałą nr 14 t Kmjowego Zjazdu tzby AbhiteAtów RP' z dnia 19 stycznia 2002

r., z późniejszymi zmianami, zmienionego niniejszą Uchwałą' który stanowi załącŻnlk nr '1 do

niniejszej uchwały'

s3
Uchwała Wchodziw Źycie z dniem 10 sierpnia 2014 r' '

,&r,fu' .źlać''{'"źtą-

8

s

Borysław czarakczieq Architekt |ARP

P ęewodniczący Ąazdu

Urszula szabłowska' Architekt lARP

Seketatz Zjazdu


