
UCHWAŁA nr 2 

VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów   

z dnia 15 maja 2009 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 14 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia  

19 stycznia 2002 r. w sprawie Regulaminu Prowadzenia List Członków Okręgowych 

Izb Architektów  

na podstawie art. 31 pkt 8) w związku z art. 8 pkt 13) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) 

 

Krajowy Zjazd Izby Architektów uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W § 3 ust. 1 uchwały nr 14 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 

2002 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list członków okręgowych izb Architektów 

(dalej uchwała) dodaje się lit. „i” w następującym brzmieniu: „informację 

dotyczącą początku i końca ważności wpisu w przypadku członka 

tymczasowego.” 

 

§ 2 

Zmienia się § 9 ust. 3 zdanie 1 uchwały poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: „Aktualna lista członków izby (imiona i nazwisko) o statusie „czynny” 

winna być dostępna publicznie w Internecie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku 

członka tymczasowego powinna zawierać dodatkowo informację, że wpis na listę jest 

tymczasowy.” 

 

§ 3 

1. Zmienia się treść § 6 ust.1 lit. c. uchwały poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

„c. uchwały okręgowej rady izby powziętej w związku z zobowiązaniem 

nałożonym przez Krajową Radę Izby Architektów po wydaniu decyzji o 



uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta i stwierdzeniu, że 

wnioskodawca posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w 

zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu architekta.” 

2. Skreśla się dotychczasową treść § 6 ust. 2 uchwały, a w jej miejsce 

wprowadza następującą:  

„Wpisu dokonuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie  

7 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku lub zobowiązania, o którym 

mowa w ust.1 lit. c.  

3. Uchyla  się § 6 ust. 3 uchwały. 

 

§ 4 

Dodaje się § 71 w następującym brzmieniu: „§ 71 

1. Błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki w treści danych lub informacji 

zawartych w liście, prostuje się z urzędu lub na wniosek członka izby. 

2. Dokonanie sprostowania, o którym mowa w ust. 1, potwierdza się w formie 

notatki.” 

 

§ 5 

Zmienia się treść § 8 uchwały poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

 

„§ 8 

1. W przypadku zmiany przez członka izby miejsca zamieszkania powodującej 

zmianę właściwości dotychczasowej izby okręgowej, na jego wniosek wszczyna 

się postępowanie w sprawie przeniesienia wpisu na listę członków prowadzoną 

przez inną okręgową izbę - właściwą miejscowo dla  jego nowego miejsca 

zamieszkania.  

2. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie przeniesienia wpisu: 

1) członek Izby Architektów składa wniosek do izby właściwej miejscowo dla jego 

nowego miejsca zamieszkania, która występuje do rady izby, w której posiada 

on wpis na listę członków o przekazanie jego kompletnej teki członkowskiej; 



do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający zmianę miejsca 

zamieszkania.1 

2) w razie potrzeby rada izby przed rozpatrzeniem wniosku może żądać od 

architekta uzupełnienia braków wniosku; 

3) rada izby po rozpatrzeniu wniosku podejmuje uchwałę w przedmiocie 

przeniesienia lub odmowy przeniesienia wpisu na prowadzoną w tej izbie listę 

członków i doręcza ją architektowi; 

4) ostateczną uchwałę o przeniesieniu lub odmowie przeniesienia wpisu 

przekazuje się radzie izby, w której architekt był dotąd wpisany na listę, 

wskazując datę, w której stała się ona ostateczna; 

5) rada izby, w której architekt był dotąd wpisany na listę podejmuje uchwałę  

o skreśleniu go z listy członków z dniem, w którym uchwała o przeniesieniu 

wpisu stała się ostateczna; numer pozycji na liście, o którym mowa w § 3  

ust. 1 lit. a) jest przypisany do architekta, któremu został przyznany  

i po jego skreśleniu z listy nie może być ponownie wykorzystany;  

w przypadku przeniesienia wpisu architekta do okręgowej izby, której był już 

członkiem, otrzymuje on przyznany mu poprzednio numer pozycji na liście; 

6) przewodniczący rad izb, o których mowa w ustępach poprzedzających 

zarządzają na podstawie podjętych uchwał dokonanie odpowiednich wpisów  

i adnotacji w aktach osobowych. 

3. Członek Izby Architektów zobowiązany jest do uiszczenia składki członkowskiej 

na rzecz okręgowej izby, do której jego wpis został przeniesiony, z pierwszym 

dniem miesiąca następującego po dacie, w której uchwała o przeniesieniu wpisu 

stała się ostateczna. 

4. Rada okręgowej izby właściwa przed przeniesieniem wpisu  jest zobowiązana do 

przekazania na rzecz okręgowej izby, do której wpis został przeniesiony - składek 

członkowskich uiszczonych przez danego architekta za okres od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po dacie, w której uchwała o przeniesieniu wpisu stała 

się ostateczna.  Przekazanie nadpłaconych składek następuje z urzędu w 

terminie  do 30 dni od daty otrzymania ostatecznej uchwały o przeniesieniu wpisu.  

                                            

1
 Tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (po wprowadzeniu projektowanych zmian do 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych - zaświadczenie o 
dokonanej rejestracji podstawowego miejsca zamieszkania lub elektroniczna urzędowa informacja o 
dokonaniu takiej rejestracji) lub oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do nin. uchwały 



5. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 jest nieodpłatne.” 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

     SEKRETARZ ZJAZDU     PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 

VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby 

Architektów  z dnia 15 maja 2009 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 14  

I Krajowego Zjazdu Izby Architektów 

 z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie 

Regulaminu Prowadzenia List Członków 

Okręgowych Izb Architektów  

 
WZÓR OŚWIADCZENIA O MIEJSCU ZAMIESZKANIA ARCHITEKTA 

 

 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA  

 

 Ja niżej podpisany/a1.................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

(imię lub imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe, imiona rodziców) 

 

 legitymujący/a1 się dowodem osobistym seria i numer................................................ 

wydanym przez ………………………………………………………………………...…       

 

świadomy/a1 odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 

 

oświadczam,  

że miejscem mojego stałego zamieszkania jest ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(adres stałego miejsca zamieszkania2) 

 

 ..................., dnia ...................    ........................................................ 

     (miejscowość i data)       (własnoręczny podpis) 

        

 
1 
Niepotrzebne skreślić. 

2
 Zgodny z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały (po wprowadzeniu projektowanych zmian 

do ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych – z zaświadczeniem 

o dokonanej rejestracji podstawowego miejsca zamieszkania lub elektroniczną urzędową informacją o 

dokonaniu takiej rejestracji). 

 



Uzasadnienie 

 

W projekcie uchwały zaproponowano by w zależności od wyboru członka Izby 

dokumentem poświadczającym jego aktualne miejsce zamieszkania uzasadniającym 

zmianę na liście okręgowej izby była forma oświadczenia. Jest to odformalizowanie 

wymogu przedstawiania dokumentu meldunkowego uzasadnione projektowanymi 

zmianami w ustawie dotyczącej ewidencji ludności. W Sejmie odbyło się już I 

czytanie projektu tej ustawy. Przewiduje ona zniesienie obowiązku meldunkowego i 

wprowadzenie uproszczonego systemu rejestracji podstawowego miejsca 

zamieszkania. W związku z powyższym w projekcie uchwały należało uwzględnić 

proponowane zmiany.   

Kolejna zmiana regulaminu dotyczy możliwości wszczęcia przez izbę postępowania 

w sprawie zmiany wpisu – z urzędu. Proponowany zapis ma na celu przyznanie 

okręgowej radzie kompetencji do aktywnej kontroli czy członkowie IA przestrzegają 

miejscowej właściwości izb. Jest to co prawda ustawowy obowiązek członka IA i to w 

jego interesie leży, aby być wpisanym do właściwej miejscowo okręgowej izby, ale 

właściwa miejscowo izba ma prawo do pozyskiwania składek członkowskich – może 

zatem mieć interes prawny w uregulowaniu właściwości miejscowej członka. Ponadto 

§ 3 ust. 5 regulaminu nakłada na architekta obowiązek powiadomienia okręgowej 

rady o zmianie jego miejsca zamieszkania, co oznacza, że w razie uzasadnionych 

wątpliwości izbie służy prawo kontroli w tym zakresie. Ww. propozycje przedstawia 

się do dyskusji i oceny członkom Krajowej Rady. 

 


