
UCHWAŁA  nr 1
VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów

podjęta w Warszawie dnia 15 maja 2009 r.

w sprawie

zmiany  Statutu  Izby  Architektów  przyjętego  uchwałą  nr  2  I  Krajowego  Zjazdu  Izby 

Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002r.

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 

z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1
W Statucie Izby Architektów przyjętym uchwałą nr 2  I Krajowego Zjazdu Izby Architektów 

z dnia 19 stycznia 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł Statutu otrzymuje brzmienie:

„Statut Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej”

2) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Samorząd zawodowy architektów nosi nazwę: Izba Architektów Rzeczypospolitej 

Polskiej.  Samorząd  może posługiwać  się  skrótem nazwy:  „Izba  Architektów RP”  

lub  IA  RP.  Pełną  nazwę:  Izba  Architektów Rzeczypospolitej  Polskiej  stosuje  się  

w szczególności w kontaktach zewnętrznych Izby.”

3) § 1 ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„3.  Ilekroć  w  statucie  oraz  wewnętrznych  regulacjach  i  dokumentach  jest 

mowa:”

4) § 1 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  o  Izbie  lub  Izbie  Architektów  należy  przez  to  rozumieć  Izbę  Architektów 

Rzeczypospolitej Polskiej;”

5) w § 3 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3.  Izba  realizuje  swoje  zadania  poprzez  działalność  swoich  jednostek 

organizacyjnych na szczeblu krajowym i okręgowym odpowiadającym terytorialnemu 

podziałowi kraju.”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU



………………………... ………………………………….

Uzasadnienie
Proponowana  zmiana  w  zakresie  nazewnictwa  samorządu  zawodowego  architektów 

podyktowana jest potrzebą - zasygnalizowaną przez Skarbnika KRIA - rozróżnienia nazwy 

własnej  Izby  Architektów  jako  samorządu  zawodowego  oraz  nazwy  Krajowej  Izby 

Architektów jako jednostki  organizacyjnej  na szczeblu krajowym.  Dodanie  do nazwy Izby 

Architektów  członu  „Rzeczypospolitej  Polskiej”  przy  zachowaniu  dotychczasowego 

nazewnictwa  jednostek  organizacyjnych,  pozwoli  na  dostateczne  rozróżnienie  nazwy 

samorządu architektów i jej jednostki organizacyjnej na szczeblu krajowym – Krajowej Izby 

Architektów.  Dotychczasowe  unormowania  dotyczące  nazwy  spowodowały  niekorzystną 

sytuację  związaną  z  nadaniem  przez  Główny  Urząd  Statystyczny  podwójnego  numeru 

Regon  oraz  trudności  w  rozróżnianiu  właściwych  jednostek  organizacyjnych.  Ponadto 

zmiana ta jest  podyktowana  wymogiem dostosowania  nazwy statutowej  do  nazwy,  którą 

samorząd architektów w praktyce stosuje na papierze firmowym, na którym sporządzane są 

oficjalne pisma samorządu i jej jednostek organizacyjnych. 

Uchwałę otrzymują: 

1. Minister właściwy ds. budownictwa

2. Okręgowe Rady Izby Architektów

3.  Krajowa Rada Izby Architektów 


