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Uchwała  nr O – 29 – IV - 2014 

Krajowej Rady Izby Architektów RP  

podjęta w Warszawie dnia 13 sierpnia 2014 r.  

w sprawie zmiany 

uchwały nr O-18-II-2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. K rajowej Rady Izby Architektów RP 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania za świadcze ń o wpisie na list ę 

członków Izby Architektów i posługiwania si ę tymi za świadczeniami 

 

na podstawie art. 31 pkt. 8) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa  (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 t.j. z późn. zm.), 

uchwala się co następuje:  

 § 1  

W Regulaminie wydawania zaświadczeń o wpisie na listę członków Izby Architektów  

i posługiwania się tymi zaświadczeniami, wprowadzonym uchwałą nr O-18-II-2009 r. 

Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 24 czerwca 2009 r.  z późniejszymi zmianami, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1.  

W § 1 wprowadza si ę nast ępujące zmiany: 

  - ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Od dnia wdro żenia wspólnego systemu informatycznego dla 

wszystkich okr ęgowych izb architektów na terenie całego kraju 

obowi ązują jednolite wzory za świadcze ń potwierdzaj ących wpis na list ę 

członków Izby Architektów stanowi ące załączniki do niniejszego 

Regulaminu, przy czym wzór stanowi ący zał ącznik nr 2 odnosi si ę do 

osób posiadaj ących wył ącznie uprawnienia budowlane w ograniczonym 

zakresie w specjalno ści architektonicznej.” 

- ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

  „Zaświadczenia, o których mowa w ust  2 zawieraj ą adnotacj ę 

                    „Oryginał”.  

2. 

W § 2 wprowadza si ę nast ępujące zmiany: 

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Okr ęgowa rada izby w ci ągu 7 dni od daty wpisu na list ę okr ęgowej izby 

architektów ma obowi ązek wyda ć zaświadczenie o wpisie na list ę 
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członków temu członkowi Izby, który nie ma dost ępu do internetu na 

każde jego żądanie - w formie dokumentu elektronicznego.” 

- ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli wpis jest dokonany zgodnie z wnioskiem zaintere sowanego,  

powy ższy termin liczy si ę od daty wpisu nieprawomocnego.” 

3.   

Wprowadza si ę nowe wzory za świadcze ń stanowi ące załączniki do niniejszego 

Regulaminu. 

§ 2 

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu wydawania zaświadczeń o wpisie na listę członków 

Izby Architektów i posługiwania się tymi zaświadczeniami, wprowadzonym uchwałą nr O-18-

II-2009 r. Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 24 czerwca 2009 r.  z późniejszymi 

zmianami, zmienionego niniejszą Uchwałą, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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