
Uchwała O – 31 – V – 2020 

Krajowej Rady Izby Architektów RP  

z dnia 12 maja 2020 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały nr O-06-V-2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podziału czynności  

i obowiązków pomiędzy członków Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Regulaminu 

organizacji i trybu działania organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów 

– Izby Architektów RP z wyłączeniem zjazdów, Krajowa Rada Izby Architektów RP uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1 

W uchwale nr O-06-V-2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podziału czynności i obowiązków 

pomiędzy członków Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022, ze zm. w § 1 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)  punktor 5 otrzymuje brzmienie: 

„ Piotr Żabicki (członek Krajowej Rady IARP) - współpracuje z Sekretarzem KRIA RP w zakresie 

koordynacji komunikacji wewnętrznej i polityki informacyjnej samorządu i Krajowej Rady IARP. 

Prowadzi stałe działania na rzecz promocji zawodu architekta oraz aktywizacji młodych architektów  

w zakresie ich działalności w IARP. Współpraca z Zawodem Architekt;”; 

 

2) punktor 7 otrzymuje brzmienie: 

„ Dominik Banaszak (Skarbnik Krajowej Rady IARP) – wykonuje czynności wymienione w § 11 

Regulaminu organizacji i trybu działania organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego 

architektów - Izby Architektów RP z wyłączeniem zjazdów, a w szczególności organizuje nadzoruje  

i koordynuje gospodarkę finansową KIA RP, współpracuje z komisjami i zespołami powołanymi przy 

Krajowej Radzie Izby w zakresie spraw finansowych. Współpraca w zakresie działań Komisji Prawa 

Inwestycyjnego, warsztatu pracy, w tym BIM, monitoring rynku pracy dla architekta, młodzi  

w architekturze — dostęp do zawodu, współpraca z Sekretarzem KRIA w zakresie organizacji biura, 

przekazu informacji i komunikacji wewnętrznej z OIA, organizacji i współpracy KRIA  

z Konwentem Przewodniczących, Radą WPOIA w zakresie spraw organizacyjnych IARP  

i Międzynarodowych Targów BUDMA w Poznaniu;”; 



 

3) w punktorze 10 wyrazy: „(członek Krajowej Rady IARP)” zastępuje się wyrazami: „(członek 

Prezydium Krajowej Rady IARP)”.   

 

§ 2 

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. 

 


