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Uchwała  nr 20 

III Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP  

podjęta dnia 31 maja 2014 roku 

w sprawie 

zmiany Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzan ia zjazdów oraz wyborów do 

organów jednostek organizacyjnych samorz ądu zawodowego architektów –  

Izby Architektów RP  

 

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, 

wprowadza się następujące zmiany: 

§ 9 ust. 2 zd. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Głosowanie jawne następuje przez podniesienie ręki z mandatem, za wyjątkiem przypadku 

określonego w ust. 5.  

§ 9 ust. 3 zd. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Głosowanie tajne następuje z użyciem kart do głosowania opatrzonych pieczęcią organu 

izby, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 5.   

W § 9 dodaje si ę ust. 5 w nast ępującym brzmieniu:  

„Na każdym zjeździe głosowania mogą być przeprowadzane w formie elektronicznego 

systemu głosowania za pomocą specjalnie przygotowanych do tego urządzeń 

elektronicznych. Decyzję o głosowaniu na zjeździe w tej formie podejmuje rada, co najmniej 

2 tygodnie przed terminem zjazdu. W przypadku zastosowania elektronicznego systemu 

głosowania § 22 ust 1 i 2 oraz § 23 ust 2 pkt 1) – 5) nie stosuje się.”  

§ 22 ust. 3 zd. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Maksymalna liczba kandydatów, na których może być oddany głos podana jest w karcie do 

głosowania lub urządzeniu elektronicznym.  

§ 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Po zakończeniu wyborów karty do głosowania lub wydruki wyników głosowań z urządzeń 

elektronicznych wraz z kopią protokołu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6) umieszcza się 

w zamkniętej kopercie i przekazuje do archiwum rady, co należy do obowiązków Komisji 

skrutacyjnej. Karty do głosowania lub wydruki wyników głosowań z urządzeń elektronicznych 

przechowuje się do następnego zjazdu sprawozdawczo – wyborczego. Dostęp do 
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zarchiwizowanych dokumentów związanych z wyborami ma wyłącznie komisja rewizyjna 

w przypadku prowadzenia przez nią na wniosek lub z urzędu postępowania wyjaśniającego 

w sprawie prawidłowości głosowania w wyborach. 

 

§ 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  

 

 

UZASADNIENIE 

 

Wprowadzenie w Regulaminie organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do 

organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów 

RP możliwości głosowania w formie elektronicznego systemu głosowania ma na celu 

ułatwienie i uproszczenie przeprowadzania głosowań podczas zjazdów. Głosowanie w formie 

elektronicznego systemu głosowania może być zastosowane na każdym zjeździe – 

zwyczajnym lub nadzwyczajnym Krajowej Izby oraz okręgowych izb. Decyzję o głosowaniu 

w tej formie podejmuje rada, co najmniej 2 tygodnie przed terminem zjazdu. 

Wykorzystywanie nowych technologii w postaci urządzeń elektronicznych do elektronicznego 

systemu głosowania usprawni przeprowadzanie głosowań podczas zjazdów, stanowiąc 

ułatwienie dla głosujących, jak również dla komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej. 

Głosowanie w formie elektronicznego systemu głosowania zapobiega pomyłkom w liczeniu 

oddanych głosów oraz głosów wstrzymujących się. Stanowi także znaczną dogodność dla 

osób głosujących, zapewniając również maksymalne zabezpieczenie poufności podczas 

głosowania tajnego.  


