
Uchwała nr 1 

IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP  

z dnia 5 listopada 2021 r. 

 

w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Celowego z przeznaczeniem na cyfryzację IARP 

 

 

na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 tj.), w związku z art. 31 zy2 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 (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.), uchwala się co następuje:   

§ 1 

1. Uruchamia się środki z Funduszu Celowego z przeznaczeniem na cyfryzację IARP, przewidziane 

na ten cel w budżecie na rok 2021. 

2. Uzasadnienie wydatkowania środków, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik do uchwały. 

3. W przypadku zgłoszenia Krajowej Radzie dodatkowych potrzeb związanych z cyfryzacją, których 

wysokość kosztów przekracza możliwości finansowe poszczególnych izb okręgowych, 

rekomenduje się Krajowej Radzie rozważenie ich uwzględnienia w projekcie budżetów Krajowej 

Izby na lata przyszłe, w celu zapewnienia możliwości dofinansowania izb okręgowych.      

 

§ 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 
 

 

 

 

 

 „Uchwała została podjęta przez Krajowy Zjazd przy wykorzystaniu systemu członkowskiego 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały nr 1 

 

 

Cyfryzacja  

 

 

Licząc na to, że blokada spotkań związanych z pandemią, zakończy się w najbliższym czasie, mamy na 

uwadze, że wypracowane metody komunikacji zostaną z nami już na zawsze. Zdajemy sobie sprawę 

jednak, że spotkania osobiste i bezpośrednia praca wnoszą największą wartość dodaną i są bardziej 

skuteczne od pracy zdalnej. 

 

W związku z tym, proponujemy wdrożenie komunikacji hybrydowej, polegającej na spotkaniach grup 

roboczych w biurze Izby, z osobami podłączonymi przez Internet, z własnego Laptopa. Takie grupy 

mogą także w swobodny sposób łączyć się z podobnymi grupami w innych Okręgach, bądź z 

komisjami Krajowej Rady Izby Architektów. Podobne połączenia mogą realizować inne organy izb 

okręgowych i izby krajowej, w ramach spotkań lub koordynacji realizowanych przez nie prac. 

 

Doświadczenie pokazuje, że praca w małych, merytorycznych, kilkuosobowych zespołach jest 

najbardziej skuteczna, dlatego głównym celem cyfryzacji komunikacji jest praca niewielkich 

kilkuosobowych (4-6 osób) zespołów roboczych zlokalizowanych w odległości do 4 m od zestawu do 

telekonferencji takich jak: organy statutowe, sądy, rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, komisje 

zadaniowe, zespoły robocze. 

 

Staramy się, aby wdrażany w Izbie zestaw (po przestawieniu kamery) dał również możliwość 

rejestracji szkolenia prowadzonego przez prelegenta w sali konferencyjnej oraz wyświetlanie 

(wyświetlacz 60 cali) „na żywo” szkolenia osób zgromadzonych w sali konferencyjnej w innym okręgu 

i przed własnymi laptopami, a także zadawania pytań. Udział w posiedzeniu organu lub komisji 

krajowej wiąże się często z kilkunastogodzinnym lub dwudniowym wyjazdem, gdzie większość czasu 

przeznaczona jest na przejazd. Wdrożenie cyfryzacji spowoduje znaczne oszczędności finansowe oraz 

czasowe, zarówno dla Izby Architektów, jak i dla osób pracujących w grupach i komisjach, a także 

zapobiegnie wykluczeniu okręgów oraz osób z obrzeży kraju, dla których obecnie odległości od 

miejsca wspólnych spotkań de facto ograniczają możliwość zaangażowania się w pracę izby. 

 

Zgodnie z zobowiązaniem, jakie podjęło Prezydium Krajowej Rady IARP, przed ostateczną decyzją w 

przedmiocie, tak zakresu cyfryzacji pod względem funkcjonalnym, jak rodzaju sprzętu 

komputerowego oraz jego kosztów zakupowych, przeprowadzone zostaną konsultacje w tym 

zakresie z okręgowymi izbami wraz z rozpoznaniem realnych potrzeb, a w tym rodzaju i zakresu 

wsparcia ze strony budżetu Krajowej Izby Architektów RP. Prezydium Krajowej rady będzie również 

rekomendowało organowi zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu w celu uruchomienie 

środków finansowych preliminowanych z tzw. niepodzielonego zysku z 2020 r. jako podsumowanie 

procesu konsultacji i uzgodnień.   


