
Uchwała nr 7 
 

III Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów 

w sprawie zmiany Regulaminu wyborów do organów samorządu architektów w 

zakresie przyczyn wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady Izby Architektów  

 

podjęta w Warszawie dnia 8 grudnia 2007 r. 

 

 

Na podstawie: 

 

 art. 31 pkt 6 w zw. z art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001 

Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) i w zw. z §18 pkt 7 Statutu, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 
 

Zmienia się §20 pkt 1 Regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, 

przyjęty uchwałą Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. 

(z późniejszymi zmianami), poprzez dodanie ppkt 5 do pkt 1 §20 tego Regulaminu, 

ustalając, że w przypadku Krajowej Rady Izby Architektów mandat członka KRIA – 

poza przyczynami wymienionymi w pkt 1 ppkt 1 – 4 §20 ww. Regulaminu - będzie 

wygasał także w razie odwołania wszystkich bądź poszczególnych członków KRIA 

uchwałą Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego z powodu nieudzielania 

KRIA na danym dorocznym Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym – absolutorium.  W 

związku z powyższym §20 pkt 1 ppkt 5 Regulaminu otrzymuje następujące 

brzmienie: 

 

- „a ponadto – w przypadku członka Krajowej Rady Izby Architektów jego mandat 

wygasa w razie odwołania uchwałą, która może być podjęta przez Krajowy Zjazd 

Sprawozdawczy z powodu nieudzielania Krajowej Radzie Izby Architektów 

absolutorium na danym dorocznym Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym.  Krajowy 

Zjazd Sprawozdawczy może odwołać wszystkich bądź poszczególnych członków 

Krajowej Rady z powodu nieudzielania absolutorium Krajowej Radzie.  Uchwała o 



odwołaniu wchodzi w życie w chwili podjęcia i jest równoznaczna ze stwierdzeniem 

wygaśnięcia mandatu.  W razie powołania przez Krajowy Zjazd Sprawozdawczy 

nowych członków Krajowej Rady kontynuują oni kadencję rozpoczętą na uprzednim 

Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym”. 

 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 

 

 

 

SEKRETARZ ZJAZDU     PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 

 

………………………...     …………………………………. 

 


