
Uchwała Nr O - 38 – II - 2009 

Krajowej Rady Izby Architektów 

z dnia 25 listopada 2009 roku 

 

w sprawie 

warunków i trybu nadawania odznaki członkowskiej  o raz odznaki honorowej 

Izby Architektów 

(tekst jednolity) 

Zmiany: 

• Uchwała nr O – 12 – II – 2010 

• Uchwała nr O – 04 – III - 2011 

 

na podstawie 

uchwały nr 6 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów oraz § 5 ust. 2 

Statutu Izby Architektów przyjętego uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 

19 stycznia 2002 r. (z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Izba Architektów ustanowiła odznakę członkowską będącą symbolem przynależności 

do samorządu zawodowego architektów i odznaki honorowe za szczególne zasługi 

dla tego samorządu.  

2. Odznaka honorowa jest dwustopniowa: 

• I  stopień - odznaka srebrna, 

• II stopień - odznaka złota. 

3. Wzór odznaki członkowskiej i odznaki honorowej zostanie ustalony przez Krajową 

Radę Izby Architektów po konsultacjach z przewodniczącymi rad okręgowych izb.  

§ 2 

1. Odznakę członkowską otrzymuje każdy członek Izby, z wyłączeniem członków 

tymczasowych.  

2. Odznakę członkowską wręcza się osobom, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1)-3) 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów - po uzyskaniu przez nie wpisu na listę 

okręgowej izby architektów, na zwołanym w tym celu specjalnym otwartym spotkaniu 

członków okręgowej izby architektów, względnie na najbliższym okręgowym zjeździe 

lub zebraniu obwodowym. 

§ 3 

1. Odznakę honorową otrzymują członkowie Izb, którzy posiadają szczególne zasługi 

dla samorządu zawodowego architektów, takie jak: 

a) wieloletnia, aktywna działalność na rzecz Izby Architektów, 



b) znaczące osiągnięcia w kształtowaniu opinii o środowisku architektów i 

wizerunku samorządu zawodowego,  

c) wieloletnie, aktywne pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego. 

2. W nadawaniu odznaki obowiązuje gradacja stopni, co oznacza, że nadanie odznaki 

wyższego stopnia powinno być uzasadnione działalnością na rzecz samorządu 

zawodowego architektów w okresie po nadaniu odznaki niższego stopnia. Krajowej 

Radzie Izby Architektów służy prawo nadania odznaki z pominięciem zasady gradacji. 

3. Odznaka honorowa może być także przyznana osobom nie należącym do Izby 

Architektów za szczególne zasługi dla samorządu zawodowego lub środowiska 

architektów, takie jak znaczące osiągnięcia w kształtowaniu opinii o tym środowisku 

oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury. 

4. Odznaka honorowa I i II stopnia może być także przyznawana pośmiertnie. 

§ 4 

1. Odznaka członkowska przyznawana jest każdemu członkowi Izby uchwałą okręgowej 

rady Izby Architektów, z tym zastrzeżeniem, że przyznanie odznaki członkowskiej 

członkom dotychczasowym nastąpi w drodze jednej uchwały właściwej okręgowej 

rady izby.    

2. Odznaka honorowa :  

a) I stopnia przyznawana jest uchwałą rady okręgowej izby, 

b) II stopnia przyznawana jest uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów. 

3. Wzór wniosku o nadanie odznaki honorowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały, a wzór uchwały o nadaniu odznaki honorowej I i II stopnia - załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały.  

§5 

1. Wszyscy Prezesi Krajowej Rady Izby Architektów RP, w tym Prezesi, których 

mandaty wygasły na skutek upływu kadencji, Wiceprezesi Krajowej Rady Izby 

Architektów RP, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz 

Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, tworzą Kapitułę Odznaki 

Honorowej II stopnia. Na czele Kapituły Odznaki Honorowej II stopnia stoi Prezes 

Krajowej Rady Izby Architektów RP, który kieruje jej pracami.  

2. Wszyscy przewodniczący okręgowych rad izby, w tym przewodniczący, których 

mandaty wygasły na skutek upływu kadencji, wiceprzewodniczący okręgowych izb 

architektów, okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej oraz przewodniczący 

okręgowych sądów dyscyplinarnych, tworzą Kapitułę Odznaki Honorowej I stopnia. 

Na czele Kapituły Odznaki Honorowej I stopnia stoi właściwy przewodniczący 

okręgowej rady izby, który kieruje jej pracami.  

3. Kapituły zwoływane są nie częściej, niż dwa razy do roku odpowiednio przez Prezesa 

Krajowej Rady Izby Architektów RP albo przewodniczącego okręgowej izby 

architektów. 



4. Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP albo przewodniczący okręgowej rady izby 

może upoważnić innego członka właściwej Kapituły do kierowania jej pracami. 

5. Kapituły rozpoznają sprawy dotyczące wystąpienia o przyznanie odznaki honorowej 

na podstawie wniosków okręgowych i krajowych organów Izby Architektów RP, przy 

czym wnioski do Kapituły Odznaki Honorowej II stopnia składać mogą wyłącznie 

okręgowe rady izb oraz krajowe organy Izby Architektów RP.  

6. Wnioski o przyznanie odznaki honorowej, o której mowa w § 4 ust 2 lit a składają 

Kapituły Odznaki Honorowej I stopnia, właściwe miejscowo dla miejsca zamieszkania 

osoby, której wniosek dotyczy. Wniosek wraz z uzasadnieniem przekazuje się 

właściwej okręgowej radzie izby.  

7. Wnioski o przyznanie odznaki honorowej, o której mowa w § 4 ust 2 lit b składa 

Kapituła Odznaki Honorowej II stopnia. Wniosek wraz z uzasadnieniem przekazuje 

się Krajowej Radzie Izby Architektów RP. 

8. Uzasadnienie wniosku Kapituły, o którym mowa w ust 6 i 7 powinno zawierać w 

szczególności opis zasług osoby, której wniosek dotyczy, obszar jej działalności oraz 

w przypadku osób będących członkami samorządu wskazanie stażu 

członkowskiego.” 

§ 6 

1. Odznaczeni otrzymują odznaki, w tym odznakę honorową bezpłatnie.  

2. Wręczeniu odznak należy zapewnić uroczysty charakter, np. przy okazji zjazdów Izby 

Architektów.  

3. Jednocześnie z wręczeniem odznaki honorowej, wręcza się dyplom stwierdzający jej 

przyznanie. 

4. Odznaki członkowskie wręcza przewodniczący rady okręgowej izby architektów lub 

jego zastępca.  

5. Odznaki honorowe: 

a) I stopnia wręcza przewodniczący rady okręgowej izby architektów  i 

przedstawiciel organu tej izby, który wnioskował o przyznanie odznaki. 

b) II stopnia wręcza przedstawiciel Krajowej Rady Izby Architektów i 

przewodniczący okręgowej rady izby architektów, której organ wnioskowało 

przyznanie odznaki lub Prezes Krajowej Rady Izby Architektów i 

przedstawiciel organu Krajowej Izby Architektów, który wnioskował o 

przyznanie odznaki honorowej, 

6. Odznakę honorową II stopnia wręcza się na Krajowym Zjeździe Izby Architektów lub 

na uroczystym posiedzeniu KRIA.  

§ 7 

1. Rady okręgowych izb architektów prowadzą wykaz osób, którym przyznały odznakę 

honorową I stopnia Krajowa Rada Izby Architektów prowadzi wykaz wszystkich osób, 

którym organy samorządu przyznały odznaki honorowe zarówno I iak i II stopnia. 



2. Okręgowa Rada Izby Architektów zobowiązana jest przekazać Krajowej Radzie Izby 

Architektów uchwałę o nadaniu odznaki honorowej I stopnia w terminie 7 dni od daty 

jej podjęcia.  

3. Okręgowy i Krajowy Zjazd Izby Architektów może podjąć uchwałę o pozbawieniu 

przyznanych odznak honorowych Izby Architektów w sytuacji, gdy odznaczony 

dopuścił się czynu, wskutek którego stał się ich niegodny, w szczególności w 

przypadku pozbawienia osoby odznaczonej praw publicznych prawomocnym 

wyrokiem sądu powszechnego. Uchwała w sprawie pozbawienia odznaki honorowej  

podejmowana jest na wniosek Krajowej Rady Izby Architektów i może dotyczyć 

odznaki każdego stopnia. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie w odniesieniu do 

odznaki honorowej II stopnia należy do kompetencji Krajowego Zjazdu.  

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Sławomir Żak 

 

Prezes Krajowej Rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldemar Jasiewicz 

 

Sekretarz Krajowej Rady 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr O - 38 – II - 2009 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 listopada2009 roku w 

sprawie warunków i trybu nadawania odznaki członkowskiej oraz odznaki honorowej Izby Architektów 

  

WZÓR WNIOSKU 

O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ IZBY ARCHITEKTÓW 

 

Wnioskodawca: _______________________________________________ 

    (nazwa i adres  organu Izby Architektów) 

wnosi o przyznanie przez radę           1okręgowej izby architektów /Krajową Radę Izby 

Architektów*  w drodze uchwały  

 

srebrnej/złotej/*honorowej  Odznaki Izby Architektów ___________ 

                                     

_____________________________________________________________ 

(imię i nazwisko kandydata) 

 

_____________________________________________________________ 

    (dane osobowe kandydata)2 

 

Uzasadnienie: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

   

       ____________________________ 

       (pieczęć i podpisy członków organu) 

                                            
1 nazwa okręgowej izby 
2 Odpowiednio: numer ewidencyjny PESEL/ seria i numer dowodu tożsamości/obywatelstwo/adres 
zamieszkania, 
* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2 do uchwały nr O- 38 – II - 2009 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 listopada 2009 roku w 

sprawie warunków i trybu nadawania odznaki członkowskiej oraz odznaki honorowej Izby Architektów 

 

 

Uchwała Nr 

Krajowej Rady Izby Architektów / Rady ______1 Okręgowej Izby  Architektów* 

z dnia __ roku 

 

w sprawie nadania srebrnej/złotej* odznaki honorowej Izby Architektów  

za działalność rzecz samorządu zawodowego architektów 

 

na podstawie  

§ 11 ust. 2 Statutu Izby Architektów przyjętego uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby 

Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. (z późn. zm.), uchwały nr 6 VI Sprawozdawczego 

Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w Warszawie dnia 16 maja 2009 r. w sprawie 

ustanowienia odznaki członkowskiej oraz odznaki honorowej  Izby Architektów RP oraz § 4 

ust. 2 pkt a) / pkt b)*uchwały nr O- __-09 Krajowej Rady Izby Architektów w sprawie 

warunków i trybu nadawania odznaki członkowskiej  oraz odznaki honorowej Izby 

Architektów 

 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

 

Na wniosek ……………………………………………… Krajowa/………. Okręgowa* Rada Izby 

Architektów przyznaje (srebrną/złotą/ honorową*) Odznakę Izby Architektów: 

 

-  ……………………………………………………………………………………….... . 

               (dane osoby, której przyznano odznakę) 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 1. nazwa okręgowej izby 

2. uchwałę podpisują wszyscy członkowie odpowiednio okręgowej lub Krajowej Rady 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

Uchwałę otrzymują:  
 
1.   ------------------------------------------------ 
      (osoba odznaczona) 
2.   ------------------------------------------------- 
 (organ, który wnioskował o nadanie odznaczenia)  
3.   Minister Infrastruktury 
4. a/a  


