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Uchwała  nr 17 

III Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP  

podjęta dnia 31 maja 2014 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 14 grudnia 200 9 r.  

I Programowo – Bud żetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i try bu przeprowadzania zjazdów 

oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych s amorz ądu zawodowego 

architektów – Izby Architektów RP z pó źniejszymi zmianami. 

 

na podstawie art. 31 pkt. 5) i pkt. 6) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, 

poz. 42, ze zm.),  uchwala się co następuje:  

 § 1  

W Regulaminie organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów 

jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP, 

wprowadzonym uchwałą nr 7 I Programowo – Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby 

Architektów RP z dnia 14 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 

§ 23 ust. 3 zd. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Kandydat w wyniku wyboru może zostać członkiem wyłącznie jednego organu Izby, za 

wyjątkiem wykonywania mandatu delegata na zjazd, jak równie ż sytuacji, gdy członek 

organu Krajowej Izby zostaje wybrany na zje ździe okr ęgowym sprawozdawczo-

wyborczym do pełnienia funkcji w organie okr ęgowej izby przed upływem kadencji w 

organie Krajowej Izby.”  

§ 26 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) wybrania go przez zjazd na członka innego organu – z datą, w której został wybrany, za 

wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 23 ust. 3 zd. 1.  

§ 2 

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz 

wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego Architektów – Izby 

Architektów RP wprowadzonego uchwałą nr 7 I Programowo – Budżetowego Krajowego 

Zjazdu Izby Architektów RP, z dnia 14 grudnia 2009 r., zmienionego niniejszą Uchwałą, który 

stanowi załącznik do 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Stanisław Łapieński-Piechota, Architekt IARP 

 

Przewodniczący Zjazdu 

Liliana Jehkabson-Pełczyńska, Architekt IARP 

 

Sekretarz Zjazd 
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Uchwałę otrzymują:  

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju 

2. Okręgowe Rady Izby Architektów RP  

3. Krajowa Rada Izby Architektów RP  

 

UZASADNIENIE  

 
Proponowane zmiany postanowień § 23 ust. 3 zd. 1 oraz § 26 ust. 3 pkt 5 

Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów 

jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP mają 

na celu dostosowanie treści Regulaminu do zmiany § 15 ust. 3 statutu IARP. Zmiany w 

statucie IARP wprowadziły możliwość zachowania dotychczasowych mandatów pełnionych 

w organach Krajowej Izby, przy jednoczesnym wyborze do organu okręgowej izby na 

zjeździe okręgowym sprawozdawczo-wyborczym, na czas około 2 miesięcy przed wyborami 

do organów Krajowej Izby. Wybory do organów Krajowej Izby i okręgowych izb nie odbywają 

się w tym samym czasie. W pierwszej kolejności zostają wybrani członkowie okręgowych izb 

na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym. Dotychczasowe przepisy zabraniały łączenia funkcji 

w organach Izby (za wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na zjazd), co skutkowało tym, iż 

mandaty członków organów Krajowej Izby wygasały w związku z wyborem do innego organu 

Izby (wygasał mandat członka organu Krajowej Izby z datą wyboru do organu okręgowej izby 

na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym, pomimo iż, wybory do organów Krajowej Izby 

odbywają się około 2 miesiące po wyborach do okręgowych izb). Zmiana § 23 ust. 3 zd. 1 

oraz § 26 ust. 3 pkt 5 Regulaminu spowoduje, iż wygaśnięcie mandatu członka organu 

Krajowej Izby nie nastąpi z datą wyboru do organu okręgowej izby na zjeździe 

sprawozdawczo-wyborczym, ale z upływem kadencji w organie Krajowej Izby (bądź też w 

innych przypadkach wskazanych w § 26 ust. 3 pkt 1-4). Proponowane zmiany usprawnią 

pracę członkom organów Krajowej Izby, którzy zostali wybrani do organów okręgowych izb.  


