Uchwała nr O – 012 – V – 2020
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych
w Izbie Architektów RP
Na podstawie art. 33 pkt 14 oraz pkt 16 w związku pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. t.j. poz.
1117), w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, uchwala się, co
następuje:
§1
1. Krajowa Rada Izby Architektów RP udziela upoważnienia Prezesowi Rady Krajowej Izby
Architektów RP, do podejmowania po zasięgnięciu opinii Prezydium, wszelkich niezbędnych
działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w Izbie Architektów RP.
2. Mając na uwadze, że obecnie obowiązujące przepisy wewnętrzne Izby Architektów RP nie
przewidują trybów postępowań w sytuacji zagrożenia epidemicznego, upoważnienie
w szczególności obejmuje umocowanie do wydawania zarządzeń regulujących kwestie określone
w ust 1, w tym zarządzeń regulujących te działania w sposób odmienny niż wynikające z przepisów
wewnętrznych, o ile jest to niezbędne do ograniczenia ryzyka epidemicznego.
3. Krajowa Rada Izby Architektów RP przyjmuje, że obecnie podejmowane w Izbie Architektów RP
działania związane z sytuacją epidemiczną prowadzą do zapobiegania, przeciwdziałania
i zmniejszania ryzyka związanego z możliwością rozprzestrzeniania się COVID-19 w najwyższym
możliwym stopniu. W szczególności dotyczy to wynikającej z zarządzeń nr 1/2020 i 2/2020 Prezesa
Krajowej Rady Izby Architektów RP rekomendacji dotyczącej odwołania okręgowych zjazdów
w formie posiedzeń na rzecz przeprowadzenia tych zjazdów z głosowaniami w trybie
elektronicznym przy wykorzystaniu wewnętrznego systemu informatycznego Izby Architektów RP
(dalej w Uchwale oraz Załącznikach – system członkowski), po zalogowaniu się przez Delegatów
lub członków izby okręgowej (dot. WMOIA, OPOIA, LUOIA) na zjazdy okręgowe w systemie
członkowskim.
§2
1. Krajowa Rada IARP przyjmuje, że z uwagi na ustawowe obowiązki sprawozdawcze priorytetem
jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych. Dla zachowania jednolitego zakresu głosowań
w okręgowych jednostkach organizacyjnych Izby, wszystkie uchwały, zgodnie z rekomendacją
przewodniczących rad okręgowych IARP uczestniczących w posiedzeniu organu krajowego w dniu
17 marca 2020 r. mają być podjęte w tym samym terminie, przy wykorzystaniu systemu
członkowskiego po zalogowaniu się przez Delegatów na zjazdy okręgowe lub członków izby (dot.
WMOIA, OPOIA, LUOIA) w systemie członkowskim.

2. W ramach koordynacji prac związanych z przeprowadzeniem zjazdów okręgowych przy użyciu
systemu członkowskiego, zostaną wprowadzone przez Krajową Radę IARP rozwiązania techniczne
umożliwiające wykorzystanie systemu członkowskiego do przeprowadzenia zjazdu okręgowej izby.
Instrukcja korzystania z systemu stanowi załącznik do uchwały.
3. W świetle art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa, Krajowa Rada IARP zakłada, że jedynym organem uprawnionym do
uchwalania, zmian, uszczegółowienia czy rozszerzania o kolejne regulacje regulaminu
określającego organizację i tryb działania zjazdów, tak zarówno okręgowych jak i krajowego, jest
Krajowy Zjazd. Ze względów na epidemiczną sytuację nadzwyczajną, dokonanie takich zmian
przed planowanymi terminami zjazdów okręgowych nie jest możliwe. Mając na uwadze ustawowe
obowiązki sprawozdawcze, w obliczu zagrożenia zdrowia i życia członków samorządu
zawodowego architektów, w ramach kompetencji do koordynacji działań rad okręgowych IARP,
Krajowa Rada IARP rekomenduje przyjęcie rozwiązań wynikających z niniejszej uchwały.
4. Krajowa Rada IARP realizując postanowienia art. 33 pkt 1 ustawy zobowiązuje okręgową radę
IARP do podjęcia uchwały o zwołaniu sprawozdawczego zjazdu okręgowego w terminie
i formie wskazanej w Instrukcji, stanowiącej załącznik do uchwały.
5. Krajowa Rada IARP wyraża przekonanie, że życie i zdrowie architektów jest wartością nadrzędną,
a przyjęcie formalnych dokumentów zjazdów pod ścisłą kontrolą bezpiecznego, wewnętrznego
systemu członkowskiego minimalizuje ryzyko nieuznania w trybie nadzoru, uchwał podjętych w
drodze głosowań elektronicznych. Krajowa Rada IARP uznaje, że wykorzystanie do głosowania
systemu członkowskiego jest równoważne z oddaniem głosu z podpisem elektronicznym,
w rozumieniu obowiązujących przepisów wewnętrznych Izby Architektów RP.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Wojciech Gwizdak, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP

Otrzymują:
1. Minister Rozwoju
2. a/a

Załącznik nr 1 do Uchwały O – 012 – V - 2020
z dnia 17 marca 2020 r.

Instrukcja trybu działań głosowania elektronicznego do przeprowadzenia
sprawozdawczych zjazdów okręgowych w 2020 r.
przygotowywanego przez KRIA:
1. KRIA przygotuje w ramach systemu członkowskiego zakładkę do głosowania elektronicznego.
(Zakładka nr „0” na samej górze strony z napisem „Zjazd OIA 2020”),
2. Wszystkie uchwały niezbędne do realizacji niniejszej instrukcji i skutecznego
przeprowadzenia zjazdów mogą być podejmowane przez Rady OIA w drodze głosowania
mailowego.
3. W przypadku braku możliwości podjęcia uchwały przez radę okręgową w tym trybie, decyzje
mogą być podejmowane przez Prezydium na podstawie art. 21 ust 2 ustawy
o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. Integralnymi
załącznikami podjętych przez rady Uchwał są wydruki maili z oddanym głosem przez
członków rady. W przypadku braku oddania głosu przez członka w oznaczonym czasie
Sekretarz Rady odnotowuje to w protokole.
4. Rady OIA proszone są o przesłanie do 19 marca 2020 r. materiałów, które mają być
przedmiotem głosowań na adres mailowy biura IARP – izba@izbaarchitektow.pl.
5. W zakładce zostaną umieszczone materiały przesłane przez OIA skojarzone z odpowiednim
głosowaniem (np. sprawozdania finansowego - poniżej klawisz wyboru głosu:
Za/Przeciw/Wstrzymuję się),
6. Rady OIA powołają 3 osobowe Komisje Mandatową i Komisje Skrutacyjną. Możliwe jest
powołanie jednej komisji łączącej obie te funkcje (również 3 osobowe)
7. Do zadań Komisji Mandatowej należy sprawdzenie czy wszyscy delegaci okręgowi są
oznaczeni w systemie członkowskim jako delegaci na zjazdy okręgowe (za wyjątkiem WMOIA,
OPOIA, LUOIA – gdzie wszyscy członkowie są delegatami na zjazd okręgowy). Komisja
mandatowa powiadomi telefonicznie o rozpoczęciu i zakończeniu głosowania delegatów,
którzy w systemie członkowskim nie mają podanych adresów mailowych. Listę takich osób
dostarczy KRIA.
8. OIA przekażą KRIA listę osób pełniących funkcje w Komisji Skrutacyjnej. KRIA udostępni
wskazanym osobom zakładkę w systemie członkowskim umożliwiającą dostęp do raportów z
głosowań w danym OIA.
9. Możliwość głosowania rozpocznie się jednego dnia we wszystkich OIA - 21 marca 2020 r. o
godzinie 8:00,
10. Obsługa informatyczna KRIA wyśle do wszystkich delegatów okręgowych maila z informacją o
rozpoczęciu głosowania wraz z instrukcją obsługi systemu głosowania. Szczegółowe
informacje będzie przekazywać KRIA.
11. Głosowanie będzie trwać do 28 marca 2020 r. do godzinie 20:00 i zakończy się o jednym
czasie dla wszystkich OIA,
12. Delegat będzie mógł zagłosować nad każdą uchwałą poprzez wybór jednej z 3 opcji:
Za/Przeciw/Wstrzymuję się,

13. Oddanie głosu jest ostateczne, co oznacza brak możliwości zmiany decyzji
po zakończeniu sesji głosowania.
14. Jeśli delegat nie zagłosuje nad którąś uchwałą, stan ten zostanie odnotowany jako „Nie
głosował/a”,
15. Po zakończeniu sesji głosowania delegata na stronie, czyli po naciśnięciu klawisza „zapisz”
(znajdującego się u dołu strony) zostaną wyświetlane głosy tego delegata oddane
w poszczególnych głosowaniach nad uchwałami.
16. Na 24h przed końcem głosowania obsługa informatyczna KRIA prześle do wszystkich
delegatów okręgowych (lub członków WMOIA, OPOIA, LUOIA będących członkami zjazdu)
maila z przypomnieniem o terminie zakończenia głosowania,
17. KRIA zapewni dostęp do raportów z głosowań w OIA dla członków Komisji Skrutacyjnej od
pierwszego dnia głosowania w celu monitorowania liczby oddanych głosów. Raporty będą
zawierać liczbę dotychczas oddanych głosów nad wszystkimi uchwałami oraz imię i nazwisko
osób, które jeszcze nie brały dotychczas udziału w głosowaniu.
18. Członkowie Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej mogą kontaktować się telefonicznie
z delegatami na zjazd celem przypomnienia o głosowaniu.
19. Po
zakończeniu
głosowania
Komisja
Skrutacyjna
OIA wygeneruje
raport
z wyników głosowania udostępniony w systemie członkowskim.
20. Raport z głosowania zawierać będzie:
 liczbę delegatów, którzy brali udział w głosowaniu,
 liczbę delegatów: Za/Przeciw/Wstrzymuję się,
21. Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna odnotuje w protokole podjęcie
uchwały lub brak jej podjęcia. W przypadku stwierdzenia podjęcia uchwały, wydrukuje tekst
uchwały i przekaże Przewodniczącemu lub Sekretarzowi Rady OIA do podpisu.
22. Dokumenty przyjętych uchwał podpisuje Przewodniczący OIA lub Sekretarz OIA z klauzulą
„Uchwała została podjęta przez okręgowy zjazd przy wykorzystaniu systemu
członkowskiego”.
23. W przypadku izb okręgowych, których planowane posiedzenia zjazdów zostały odwołane, lub
których planowany termin upłynął rekomenduje się podjęcie uchwał w brzmieniu
stanowiącym załącznik do instrukcji.

Załącznik do instrukcji
UCHWAŁA nr …../2020
……………………… Okręgowej Rady/Prezydium Izby Architektów RP
z dnia ……….. marca 2020 r.
W sprawie zwołania ………………… Sprawozdawczego Zjazdu …………………………. Okręgowej Izby
Architektów RP i przeprowadzenia głosowania za pośrednictwem systemu członkowskiego

Na podstawie art. 1 ust. 1 /w przypadku uchwały Prezydium dodatkowo wpisać art. 21 ust 2/
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1117 tj.) w związku z Uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP z
dnia 17 marca 2020 r. w sprawie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w Izbie
Architektów RP, uchwala się, co następuje:
§1
1. Zwołuje się …………… Sprawozdawczy Zjazd ……………………. Okręgowej Izby Architektów RP w dniu
28 marca 2020 r. o godzinie 20.00.
2. Głosowania Zjazdu zostaną przeprowadzone wyłącznie przy użyciu systemu, opartego na systemie
członkowskim Izby Architektów RP, zgodnie z przekazanym delegatom/członkom Zjazdu
porządkiem obrad.
3. Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
4. Powołuje się komisję mandatową w składzie:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
ewentualnie
3. Funkcje komisji mandatowej i skrutacyjnej pełni komisja w składzie:
………………………………..
………………………………..
………………………………..
5. Instrukcja wykorzystania teleinformatycznego systemu członkowskiego stanowi załącznik do
Uchwały Krajowej Rady z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie działań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nim sytuacji kryzysowych w Izbie Architektów RP.
§2
Osobą odpowiedzialną za organizację Zjazdu, w tym koordynację przebiegu głosowania
i kontakt z Krajową Radą Izby Architektów RP jest ……………………………….., przy współudziale członków
Rady.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady ………………….. RP

………….., architekt IARP

Przewodniczący Rady ………… RP

………………………., architekt IARP

