
Uchwała nr6

V Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu lzbyArchitektów RP

podjęta W Warszawie dnia 1 sierpnia 2014 r.

zmiahy uchwały nr 8 z dnia 14 grudnia 2009 r' l Programowo _ Budźetowego Krajowego

zjazdu lzby Architektów RP w sprawie Wprowadzenia Regulaminu organizacji i trybu

działania o.ganów jednostek olganizacyjnych samorządu zawodowego architektów _ lzby

Arch ite któw RP z wyłączeniem 4azdów z późn iejszym i zm ia n a m i.

na podstawie ań' 31 pkt' 5) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r' o samorządach zawodowych

architektóu inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz ' U' z 2013 f., poz' 932 l'1'z póżn.zr"'')'

uchwala się co następuje:

s1
W Regulaminie organizacji i trybu działania organÓW jednostek organizacy.jnych samorządu

zawodowego architektóW - lzby Architektów RP z wyłączeniem zjazdóW Wprowadzonym

uchwałą nr B l Programowo - Budżetowego Krajowego Zjazdu lzby ArchitektóW RP z dnia 14

grudnia 2009 r' z późniejszymi zmianami' wprowadza się następujące zmiany:

S 'l ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,'2' zakres działania organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego

afchitektów okrcśtają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r' o samorządach

zawodowych afchitektów oraz inżynierów budownictwa (Dz' U' z 2013 r., poz.932 i 1650

z p'złn')."

s 1 ust.3 ołrzymuje brzmienie:

,,3. zasady i tryb działania rzeczników odpowiedŻialności zawodowej, sądów

dyscyptinarnych oraz okręgowych rad lzby Architektów RP w postępowaniu

dyscyplinarnym określają pŻepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samolządach

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictuva (Dz' U' z 2013 r' poz.932 i 1650

z późn'zm) wraz z odpowiednimi rozponądzeniami wykonawczymi, stetutem oraz

rcgulaminami."

S 2 ust. 1 pkt'l otrzymuje brzmienie:

1) ustawie naleł rozumieć przez to ustawę z dnia 15 grudnie 2000 r.

o samorŻądach zawodowch architektów oraz inżynierów hudownictwa (Dz' U'

z 2013 r', poz' 932 i 1650 Ż późn.zm.);



s2
PŻyjmuje się tekst jednolity Regulaminu organizacji i trybu działania organóW jednostek

organizacyjnych samożądu Żawodowego architektów - Izby ArchitektóW RP z wyłączeniem

zjazdóW wprowadzonego uchwałą nr 8 I Programowo _ Budżetowego KrajÓwego zjazdu lzhy

ArchitektóW RP, z dnia 14 grudnia 2oog r', zmienionego niniejszą Uchwałą' ktory stanowi

załąc7nik 1 do niniejs7ej uchwały'

s3
lJchwała wchodŻi W życie z dniem 1o sierpnia 2014 r' '

Borysław cża"ra-kćżitsi(, aYch ite t IARP

P Żewodniczący Żjazd!

Urszula szabłowska, Architekt lARP

sekretaŻ Zjazdu


