
   
          

 
Uchwała nr 3 

IV Programowo Budżetowego Zjazdu Izby Architektów RP 
z dnia 14 grudnia 2012 r.  

 
 

w sprawie 

zmiany uchwały nr 7 z dnia 14 grudnia 2009 r., I Pr ogramowo – Bud żetowego Krajowego 

Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie wprowadzenia R egulaminu organizacji i trybu 

przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jed nostek organizacyjnych 

samorz ądu zawodowego architektów – Izby Architektów RP ze zm.  

 

Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 29 ust 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 
z 2001r., 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, 

stanowiącym załącznik do uchwały nr 7 I Programowo – Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby 

Architektów RP, z dnia 14 grudnia 2009 r. wprowadza się następującą zmianę: 

 

• w § 19 ust 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) delegatów na Krajowy Zjazd, według 

zasad określonych przez Krajową Radę Izby Architektów RP w trybie art. 29 ust 

4 ustawy.”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Krzysztof Ozimek, architekt IARP    Ryszard Comber, architekt IARP 

Przewodniczący Zjazdu    Wiceprzewodniczący Zjazdu 

 
  



   
 

Uzasadnienie 
 

Proponowana zmiana regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz 

wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – 

Izby Architektów RP ma na celu dostosowanie jego treści do zasad ustalania wyborów 

delegatów określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Zgodnie z art. 29 ust 4 tej ustawy do 

wyłącznej kompetencji Krajowej Rady Izby Architektów RP należy określanie zasad wyboru 

delegatów na Krajowy Zjazd Izby. Obecne brzmienie regulaminu wprowadza zasadę, iż 

ilość delegatów jest uzależniona od ilości członków danej izby okręgowej w oparciu o ściśle 

określony parytet. Należy wskazać, iż zwiększająca się ilość członków samorządu 

zawodowego architektów automatycznie powoduje znaczny wzrost ilości delegatów 

(możliwa przewidywana ilość w następnej kadencji może przekroczyć 135 osób), a tym 

samym konieczność ponoszenia znacznych kosztów związanych z organizacją zjazdów. 

Przyjęcie proponowanych zapisów umożliwi racjonalizację wydatków Izby z tym 

związanych.  

 


