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Uchwała  nr 18 

III Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP  

podjęta dnia 31 maja 2014 r.  

w sprawie 

zmiany Regulaminu organizacji i trybu działania org anów jednostek organizacyjnych 

samorz ądu zawodowego architektów - Izby Architektów RP  

z wył ączeniem zjazdów  

  

 

na podstawie art. 31 pkt. 5) 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 działania organów jednostek organizacyjnych samorządu 

zawodowego architektów - Izby Architektów RP z wyłączeniem zjazdów, wprowadza się 

następujące zmiany: 

W § 16 dodaje si ę ust. 9 w nast ępującym brzmieniu:  

„9. Powiadomienie o posiedzeniu nadzwyczajnym może zostać dokonane przez prezesa lub 

odpowiednio przewodniczącego pocztą elektroniczną na podany przez członka organu adres 

e-mail, bez zachowania określonych w ust. 8 terminów, jednakże nie później niż 3 dni przez 

terminem posiedzenia nadzwyczajnego. Warunkiem ważności posiedzenia nadzwyczajnego 

jest potwierdzenie otrzymania przez wszystkich członków organu kolegialnego: 

zawiadomienia o terminie, miejscu, porządku obrad oraz materiałów dotyczących przedmiotu 

posiedzenia nadzwyczajnego.”  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Stanisław Łapieński-Piechota, Architekt IARP 

 

Przewodniczący Zjazdu 

 

 

Liliana Jehkabson-Pełczyńska, Architekt IARP 

 

Sekretarz Zjazdu 

 

 

Uchwałę otrzymują:  

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju 

2. Okręgowe Rady Izby Architektów RP  

3. Krajowa Rada Izby Architektów RP  
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UZASADNIENIE 

 

Wprowadzenie proponowanego postanowienia w Regulaminie organizacji i trybu działania 

organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów 

RP z wyłączeniem zjazdów, ma na celu umożliwienie szybkiego, uproszczonego sposobu 

powiadomienia o terminie nadzwyczajnego posiedzenia. Z istoty posiedzenia 

nadzwyczajnego wynika, iż dotyczy ono spraw nagłych, wpadkowych, a zatem, zasadnym 

jest wprowadzenie postanowień umożliwiających odbycie tego posiedzenia w terminie 

przyśpieszonym. Dotychczasowe terminy powiadomień o posiedzeniach kolegialnych 

organów izby nie były zróżnicowane pod względem zwyczajnych i nadzwyczajnych 

posiedzeń. W związku z tym, zaszła konieczność wprowadzenia zmiany w zakresie 

powiadomień o posiedzeniach nadzwyczajnych. Stosownie do proponowanej zmiany, 

powiadomienie o posiedzeniu nadzwyczajnym może zostać dokonane przez prezesa lub 

przewodniczącego (odpowiednio) bez zachowania określonych w § 16 ust. 8 terminów, 

jednakże nie później niż 3 dni przez terminem posiedzenia nadzwyczajnego, w formie 

wiadomości e-mail. Uproszczenie i przyśpieszenie odbywania posiedzeń nadzwyczajnych 

usprawni pracę kolegialnych organów izby. Jednocześnie, ważność takich posiedzeń, będzie 

zależała od spełnienia dodatkowych wymogów, a mianowicie, od potwierdzenie otrzymania 

przez wszystkich członków organu kolegialnego zawiadomienia o terminie, miejscu, 

porządku obrad, jak również potwierdzenia otrzymania materiałów dotyczących przedmiotu 

posiedzenia nadzwyczajnego. Powyższa uchwała jest realizacją wniosku przekazanego 

przez Komisję Uchwał i Wniosków Krajowego Zjazdu IARP w grudniu 2013 roku do 

rozpatrzenia przez Krajową Radę IARP.  

 


