Regulamin wydawania zaświadczeń o wpisie na listę członków Izby
Architektów i posługiwania się tymi zaświadczeniami
(Tekst jednolity 2014)
§1
1. Od dnia wdrożenia wspólnego systemu informatycznego dla wszystkich okręgowych izb
architektów na terenie całego kraju obowiązują jednolite wzory zaświadczeń
potwierdzających wpis na listę członków Izby Architektów stanowiące załączniki do
niniejszego Regulaminu, przy czym wzór stanowiący załącznik nr 2 odnosi się do osób
posiadających wyłącznie uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w
specjalności architektonicznej.
2. Zaświadczenia stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu zawierają
numer weryfikacyjny, a w miejsce daty wydania - datę wygenerowania dokumentu
elektronicznego tj. datę wprowadzenia do systemu informatycznego danych nim
objętych, względnie aktualizacji tych danych – dokonane po sprawdzeniu ich zgodności
ze stanem rzeczywistym i zatwierdzeniu przez przewodniczącego okręgowej rady.
3. Zaświadczenia, o których mowa w ust 2 zawierają adnotację „Oryginał”.
4. Zaświadczenie wydaje się na podstawie listy członków okręgowej izby architektów,
według stanu z daty wygenerowania dokumentu. Kopia wygenerowanego zaświadczenia
pozostaje w teczce członka izby.
§2
1. W sprawach wydawania zaświadczeń, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego, a ponadto postanowienia § 9 Regulaminu prowadzenia list członków
okręgowych izb architektów przyjętego uchwałą nr 14 I Krajowego Zjazdu Izby
Architektów (z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego regulaminu.
2. Okręgowa rada izby w ciągu 7 dni od daty wpisu na listę okręgowej izby architektów ma
obowiązek wydać zaświadczenie o wpisie na listę członków temu członkowi Izby, który
nie ma dostępu do internetu na każde jego żądanie - w formie dokumentu
elektronicznego.
3. Jeżeli wpis jest dokonany zgodnie z wnioskiem zainteresowanego, powyższy termin liczy
się od daty wpisu nieprawomocnego.
4. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez ubiegającą
się o nie osobę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
§3
1. Nie wydaje się zaświadczenia o wpisie na listę osobie zawieszonej w prawach członka
samorządu lub skreślonej z listy członków, począwszy od daty prawomocności uchwały
lub orzeczenia o zawieszeniu względnie skreśleniu.
2. Brak jest podstaw do odmowy wydania zaświadczenia osobom, które zalegają
z opłacaniem składek członkowskich jeżeli zawieszenie lub skreślenie nie nastąpiło.
Dotyczy to także sytuacji, gdy członek izby nie wykazuje realizowania ustawowego
obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą
wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
§4

1. Zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków Izby Architektów, członek o
statusie czynny może uzyskać w każdym czasie, w formie dokumentu elektronicznego,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dokument nie wymaga
pieczątki i podpisu, a jego aktualność może być sprawdzona przez urzędy i osoby trzecie
poprzez wpisanie numeru weryfikacyjnego zaświadczenia w publicznym serwisie
internetowym Izby Architektów: http://www.izbaarchitektow.pl/ lub poprzez bezpośredni
kontakt z właściwą Okręgową Izbą Architektów.
2. Po wdrożeniu wspólnego systemu informatycznego każdy członek Izby Architektów
otrzymuje za pośrednictwem okręgowej izby architektów kod dostępu do indywidualnego
konta na serwerze Izby Architektów umożliwiający mu wydruk zaświadczenia o wpisie na
listę członków w formie dokumentu elektronicznego.
3. W sytuacji, gdy ulegnie zmianie status członka fakt, ten będzie bezzwłocznie
uwidoczniony
w
publicznym
serwisie
internetowym
Izby
Architektów:
www.izbaarchitektow.pl, a w przypadku utraty przez członka izby statusu „czynny”,
automatycznie nastąpi zablokowanie możliwości wydruku zaświadczenia. Zablokowanie
możliwości wydruku jest odmową wydania zaświadczenia, o której mowa w § 2 ust. 4.
4. Za aktualność ogólnie dostępnych danych członków Izby zawartych w publicznym
serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl odpowiadają właściwe
okręgowe izby architektów.
5. Każdy członek Izby Architektów ma prawo żądać od właściwej okręgowej izby architektów
niezwłocznego uaktualnienia dotyczących go danych zawartych w publicznym serwisie
internetowym Izby Architektów www.izbaarchitektow.pl
6. Każdy architekt, który jest lub był członkiem Izby Architektów ma prawo żądać od
właściwej okręgowej izby architektów wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis na
listę członków uwzględniającego wskazane okresy czynnego członkostwa w, Izbie.
Zaświadczenie wydaje się w formie tradycyjnej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszego regulaminu.”
§ 51
Zaświadczenie jest ważne do wskazanej w nim daty ważności, która jest ostatnim dniem
6 miesiąca - licząc od dnia kończącego okres, za który członek Izby opłacił składkę
członkowską. Jeżeli po wydaniu zaświadczenia zaistniały zdarzenia, które dezaktualizują
zawarte w nim dane (np. utrata statusu członka izby „czynny”) członek Izby, którego
zaświadczenie dotyczy nie może się nim posługiwać, choćby organ lub osoba przyjmująca
zaświadczenie gotowe były uznać je za aktualne.
§6
Wejście w życie niniejszego regulaminu nie anuluje, ani nie ogranicza w żadnym zakresie
skutków zaświadczeń wydanych przed jej wejściem w życie według dotychczas
zatwierdzonego wzoru.”

1 Zmieniony uchwałą 0-_-II-2009 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia __ listopada 2009r.

Załącznik nr 1
WZÓR ZAŚWIADCZENIA

OKRĘGOWA RADA …………………1 OKRĘGOWEJ IZBY
ARCHITEKTÓW

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)
Okręgowa Rada…………………………..¹ Okręgowej Izby Architektów zaświadcza, że :
…………………………………………………………………………………………..
(tytuł zawodowy, imię i nazwisko),
posiadająca/posiadający² kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej w zakresie posiadanych
uprawnień
nr
....………………….,
jest
wpisana/wpisany²
na
listę
członków
……………………….¹ Okręgowej Izby Architektów pod numerem ………………³.
Członek czynny od ………… 4
Nr weryfikacyjny zaświadczenia: ..................................................................

5

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia:.............................................

6

Zaświadczenie jest ważne do dnia ............................
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Przewodniczącego/Sekretarza2 (imię i nazwisko) ………………………..¹ Okręgowej Rady Izby
Architektów
___________________________________________________________________________
Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając Nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów

Przypisy do użytku wewnętrznego Okręgowej Izby Architektów:
¹ - nazwa właściwej izby okręgowej;
² - odpowiednio;
³ - numer wpisu wg wzoru;
4
- ostatnia data wpisu na listę członków, a w przypadku osoby zawieszonej w prawach członka data z
którą upłynął okres zawieszenia,
5
- unikalny numer weryfikacyjny zaświadczenia generowany losowo przez system informatyczny Izby
Architektów, który poprzez wpisanie go w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów:
www.izbaarchitektow.pl lub podanie bezpośrednio - właściwej Okręgowej Izbie Architektów, umożliwia
sprawdzenie autentyczności zaświadczenia i zawartych w nim danych;
6
- data wprowadzenia do systemu informatycznego danych objętych zaświadczeniem lub data ostatniej
aktualizacji tych danych.

Załącznik nr 2
do Regulaminu wydawania zaświadczeń o wpisie na listę członków Izby Architektów i posługiwania się
tymi zaświadczeniami wprowadzonego uchwałą nr O – 39 – II - 2009 Krajowej Rady Izby Architektów z
dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu wydawania zaświadczeń o wpisie na listę
członków Izby Architektów i posługiwania się tymi zaświadczeniami, oraz zmiany jednolitego wzoru
zaświadczeń potwierdzających wpis na listę członków Izby Architektów
WZÓR ZAŚWIADCZENIA

OKRĘGOWA RADA …………………¹ OKRĘGOWEJ IZBY
ARCHITEKTÓW

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
O TYMCZASOWEJ PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ARCHITEKTÓW RP
Okręgowa Rada…………………………..¹ Okręgowej Izby Architektów zaświadcza, że :
…………………………………………………………………………………………..
(tytuł naukowy, imię i nazwisko),
posiadająca/posiadający² kwalifikacje zawodowe odpowiadające samodzielnym funkcjom
technicznym w budownictwie w specjalności architektonicznej w zakresie posiadanych
uprawnień, uznane przez …………………..¹ Okręgową Izbę Architektów w dniu ………………
jest wpisana/wpisany² na listę członków ……………………….¹ Okręgowej Izby Architektów pod
numerem ………………³. - jako członek tymczasowy.
Nr weryfikacyjny zaświadczenia: ..................................................................

4

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia:.....................................................5
Zaświadczenie jest ważne od dnia ……….. do dnia ………….6 .
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Przewodniczącego/Sekretarza2 (imię i nazwisko) ………………………..¹ Okręgowej Rady Izby
Architektów
________________________________________________________________________
Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając Nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów
Przypisy do użytku wewnętrznego Okręgowej Izby Architektów:
¹ nazwa właściwej izby okręgowej;
² niepotrzebne skreślić;
³ numer kolejny wg wzoru;
4
unikalny numer weryfikacyjny zaświadczenia generowany losowo przez system informatyczny Izby
Architektów, który po wpisaniu go w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów:
www.izbaarchitektow.pl lub podanie bezpośrednio - właściwej Okręgowej Izbie Architektów, umożliwia
sprawdzenie autentyczności zaświadczenia i zawartych w nim danych;
5
data wprowadzenia do systemu informatycznego danych objętych zaświadczeniem lub data ostatniej
aktualizacji tych danych.
6
termin odpowiadający okresowi wpisu tymczasowego na listę członków Okręgowej Izby Architektów

Załącznik nr 3
WZÓR ZAŚWIADCZENIA

OKRĘGOWA RADA …………………1 OKRĘGOWEJ IZBY
ARCHITEKTÓW

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)
Rada…………………………..¹ Okręgowej Izby Architektów zaświadcza, że :
…………………………………………………………………………………………..
(tytuł zawodowy, imię i nazwisko),
posiadająca/posiadający² kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej w zakresie posiadanych
uprawnień
nr
....………………….,
jest
wpisana/wpisany²
na
listę
członków
……………………….¹ Okręgowej Izby Architektów pod numerem ………………³.
Przebieg czynnego członkostwa w Izbie4, wpis:
1. od ___________ do ________________ 5,
2. od ___________ do ________________ ,
3. od ___________ do ________________ .

Data i miejsce wydania:
Przewodniczący/Sekretarz2 (imię i nazwisko) ………………………..¹ Okręgowej Rady Izby
Architektów

Przypisy do użytku wewnętrznego Okręgowej Izby Architektów:
¹ - nazwa właściwej izby okręgowej;
² - odpowiednio;
³ - numer wpisu wg wzoru;
4
–należy wymienić wszystkie okresy czynnego członkostwa w Izbie osoby, której dotyczy
zaświadczenie,
5
jeżeli od daty pierwszego wpisu osoba, której dotyczy zaświadczenie pozostaje
nieprzerwanie członkiem Izby po dacie pierwszego wpisu należy wpisać „nadal” i pozostałe
pola skreślić.

