
Uchwała nr 1 
IV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów 

z dnia 6 grudnia 2008 r. 
 
w sprawie określenia przez Krajowy Zjazd ilości, terminów i charakteru Krajowych Zjazdów Izby 
Architektów zwoływanych w jednym roku kalendarzowym oraz wprowadzenia wynikających z tego 
zmian do Statutu Izby Architektów przyjętego uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 
19 stycznia 2002 r. (z późn. zm.) oraz Regulaminu Krajowego Zjazdu Izby Architektów przyjętego 
uchwałą nr 4 I Krajowego Zjazdu izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. (z późn. zm.) 
 
 
Na podstawie przepisu art. 31 pkt 5) w zw. z 29 ust. 5 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.)  
 
uchwala się, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
W każdym roku kalendarzowym Krajowa Rada Izby Architektów zwołuje dwa Krajowe Zjazdy Izby 
Architektów o charakterze zwyczajnym: 
1. pierwszy sprawozdawczy, zwoływany jest najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku,  
2. drugi o charakterze programowo - budżetowym, zwoływany jest najpóźniej do dnia 31 grudnia 

danego roku. 
 

§ 2 
 
Zmienia się § 18 ust. 2  Statutu Izby Architektów przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby 
Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. (z późn. zm.) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
 
„W każdym roku kalendarzowym zwoływane są dwa Krajowe Zjazdy Izby Architektów o charakterze 
zwyczajnym: 
- pierwszy sprawozdawczy - zwoływany jest najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku,  
- drugi programowo – budżetowy, zwoływany jest najpóźniej do dnia 31 grudnia danego roku.” 
 
 

§ 3 
 
Zmienia się Regulamin Krajowego Zjazdu Izby Architektów przyjęty uchwałą nr 4 I Krajowego Zjazdu 
izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. (z późn. zm.) poprzez: 
 

1. dodanie w § 1 ust. 1 po słowie „sprawozdawczego”  słów  
„programowo – budżetowego,”; 

2. dodanie w § 1 ust. 2 pkt 2) po słowie „sprawozdawczy” słów  
„programowo – budżetowy,”; 

3. dodanie w § 3 ust. 1 zd. 2 po słowach „w przypadku zwołania” słów  
”programowo – budżetowego lub”  

 
 



 
§ 4 
 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
SEKRETARZ ZJAZDU    PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 

 

  

……………………..                                      …………………………… 


