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Komunikat nr 1 Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP (20 marca 2020 r.) 

 

Koleżanki i Koledzy architekci,  

Delegaci na okręgowe zjazdy oraz Członkowie Izby Architektów RP 

 

W związku z działaniami związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i 

rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, mając na uwadze cel ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jakim niewątpliwie jest unieszkodliwienie źródeł 

zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej, po konsultacji z przewodniczącymi rad okręgowych, 

Krajowa Rada Izby Architektów RP w dniu 17 marca 2020 r. podjęła decyzje o umożliwieniu przeprowadzenia 

zjazdów okręgowych przy wykorzystaniu elektronicznego systemu członkowskiego IARP.  

W świetle art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa, Krajowa Rada ma świadomość, że jedynym organem uprawnionym do uchwalania, a w 

konsekwencji zmiany czy uszczegółowienia regulaminu określającego organizację i tryb działania zjazdów, tak 

zarówno okręgowych jak i krajowego, jest Krajowy Zjazd. Z przyczyn obiektywnych dokonanie takich zmian, przed 

planowanymi terminami zjazdów okręgowych, nie jest jednak możliwe. Biorąc pod uwagę obecną sytuację 

zagrożenia zdrowia i życia członków samorządu zawodowego architektów, w ramach kompetencji do koordynacji 

działań rad okręgowych, Krajowa Rada podjęła uchwałę w sprawie m.in. wykorzystania systemu członkowskiego do 

przeprowadzenia zjazdów okręgowych oraz przygotowania instrukcji dla ich organizacji wskazując, że 

wykorzystanie do głosowania systemu członkowskiego może być uznane za równoważne do oddania głosu z 

podpisem elektronicznym, w rozumieniu obowiązujących przepisów wewnętrznych Izby Architektów RP.  

Zwracamy się zatem do członków IARP o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz pomoc w sprawnym 

przeprowadzeniu głosowań nad uchwałami, przygotowanymi przez rady na sprawozdawcze okręgowe zjazdy. 

Szczegółowe instrukcje postępowania zostaną przekazane przez rady OIA delegatom i członkom zjazdów, w 

korespondencji e-mailowej.  

Krajowa Rada Izby Architektów RP przygotowuje również dla członków izby pakiet dostępu on-line do 

szkoleń i webinariów umożliwiających wykorzystanie czasu kwarantanny na rzecz samokształcenia i doskonalenia 

zawodowego architektów.  

W trosce o zdrowie i życie członków izby, zalecamy daleko idącą ostrożność w aktywności zawodowej i 

osobistej, ograniczając potencjalne ryzyko narażenia się na infekcję choroby zakaźnej.  

W tej trudnej i nadzwyczajnej sytuacji nie zapominajmy również o Koleżankach i Kolegach architektach, 

którym może być potrzebne nasze wsparcie i pomoc.   

 

Z wyrazami szacunku, w imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP 

 

               Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP 

 

 

             Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP 


