KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Zarządzenie nr 5/2020
Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 22 maja 2020 roku
w sprawie zniesienia lub zmiany niektórych działań związanych z zapobieganiem oraz
zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej
wywołanej tym wirusem w Izbie Architektów RP, wprowadzonych w życie Zarządzeniem
nr 1/2020 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 marca 2020 r.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), w związku z art. 3 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
zarządza się, co następuje:
§1
1. Pracownicy zatrudnieni w Krajowej Izbie Architektów RP świadczą pracę w siedzibie
pracodawcy tj. w biurze Krajowej Izby Architektów RP.
2. Znosi się, z zastrzeżeniem ust. 3, zakaz organizacji spotkań, posiedzeń organów, posiedzeń
członków sądu i rzecznika, dyżurów i innych spotkań o podobnym charakterze w siedzibie
Krajowej Izby Architektów RP, o którym mowa w § 1 pkt 4 Zarządzenia nr 1/2020 z dnia
11 marca 2020 r.
3. Spotkania i posiedzenia, o których mowa w ust. 2 będą organizowane z zachowaniem
wszelkich niezbędnych środków ostrożności, w tym przy zachowaniu zasad dystansu
społecznego przy uwzględnieniu konieczności minimalizacji liczby uczestników.
4. Decyzje o konieczności zorganizowania spotkania lub posiedzenia, o których mowa w ust. 2,
podejmuje Prezes lub Przewodniczący organu krajowego, przy uwzględnieniu celowości
i konieczności jego przeprowadzenia w biurze Krajowej Izby Architektów RP. W pozostałych
przypadkach spotkania i posiedzenia mogą odbywać się zgodnie z zasadami wynikającymi
z Zarządzenia nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r.
5. Podtrzymany zostaje zakaz bezpośredniej obsługi członków izby niebędących członkami
organów w biurze Krajowej Izby Architektów RP oraz organizacji spotkań przy udziale takich
członków Izby, w tym wykorzystania sali konferencyjnej dla ww. celów, do odwołania.
6. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w ramach prowadzonych postępowań
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może zorganizować w biurze Krajowej Izby spotkanie ze stroną postępowania lub inną osobą
biorącą udział w tym postępowaniu. W spotkaniu powinna uczestniczyć możliwie
najmniejsza liczba osób.
§2
1. Przewodniczący rad okręgowych jednostek organizacyjnych Izby Architektów RP,
w zależności od dokonanej oceny poziomu zagrożenia, mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu
zmian w przyjętych ograniczeniach związanych z zapobieganiem epidemii, w tym zmian
w przyjętym systemie pracy świadczonym przez ich pracowników w ramach pracy zdalnej
oraz dostępu do biur okręgowych izb architektów dla członków tych izb.
2. Przewodniczący rad okręgowych, podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1 zapewnią
niezbędne środki ochrony w celu minimalizacji ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2.
§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Z dniem podpisania niniejszego Zarządzenia, Przewodniczący Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego może podjąć decyzję o zwołaniu spotkania lub posiedzenia, o których
mowa w § 1 ust. 4. W takim przypadku postanowienia niniejszego Zarządzenia mają
zastosowanie.

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
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