
Uchwała nr 10 

IX Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP 

z dnia 15 czerwca 2013 roku 

 

w sprawie 

zmiany Statutu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej przyjętego uchwałą nr 2 

I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 

19 stycznia 2002 r. z późniejszymi zmianami 

 

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

architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p. zm.) 

uchwala się co następuje: 

§ 1 

W Statucie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej przyjętym uchwałą nr 2 I Krajowego 

Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. 

z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„Funkcje Prezesa Krajowej Rady Izby oraz Przewodniczącego Okręgowej Rady Izby 

Architektów RP moŜna pełnić w sposób ciągły przez dwie kolejne kadencje.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z zastrzeŜeniem, iŜ Przewodniczący 

Okręgowych Izb Architektów RP, którzy aktualnie pełnią tę funkcję będą mogli kandydować 

równieŜ na to stanowisko w roku wyborczym 2014 tj. na kadencję 2014 -2018.  

 

 

 Borysław Czarakcziew, architekt IARP 

Przewodniczący Zjazdu 

 

 

 

Iwona Matlingiewicz, architekt IARP 

Sekretarz Zjazdu 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 24 Statutu Izby Architektów RP wprowadza 

kadencyjność funkcji Przewodniczącego Okręgowej Izby Architektów RP, obok 

wprowadzonej w 2009 roku kadencyjności funkcji Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów 

RP. Projektowana regulacja w tym zakresie ma na celu pełniejsze oddanie istoty samorządu 

zawodowego jako instytucji publicznoprawnej. 

Kadencyjność organów oraz stanowisk publicznych ma swoje źródła w demokracji 

i samorządności. Kadencyjność jest szeroko stosowanym rozwiązaniem w bardzo róŜnych 

instytucjach. Zwiększa sprawność zarządzania, poprzez mobilizowanie osoby, która jest 

wybrana na kadencję i chce się na tym stanowisku wykazać, jak równieŜ w ten sposób, Ŝe 

po stosunkowo krótkim czasie działalność osoby pełniącej funkcję jest poddawana 

weryfikacji. Kadencyjność jest jednym z lepszych systemów dopracowywania się kadr 

i wyłaniania na stanowiska kierownicze ludzi najlepszych a konieczność zmian osób na 

stanowisku maksimum co 8 lat jest konieczna i uzasadniona z uwagi na rozwój Izby.   

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania ex nunc 

tj. na przyszłość. Oznacza to, Ŝe Przewodniczący Okręgowych Izb Architektów RP, którzy 

aktualnie pełnią tę funkcję będą mogli kandydować równieŜ na to stanowisko w roku 

wyborczym 2014 tj. na kadencję 2014 -2018.  

 


