
    

Uchwała  nr 6 

I Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów 

podjęta w Warszawie dnia 14 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie 

zmiany Statutu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej przyjętego uchwałą nr 2  

I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu  

19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. 

 

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 Rzeczypospolitej Polskiej przyjętym uchwałą nr 2 I Krajowego 

Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r.  

z późniejszymi zmianami  wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§24 

Funkcję Prezesa Krajowej Rady Izby można pełnić w sposób ciągły przez dwie 

kolejne kadencje.” 

2) dotychczasowa treść § 23 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „1.Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i w jego imieniu zastępca,  

w szczególności nadzoruje prace okręgowych rzeczników odpowiedzialności 

zawodowej. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wybierany jest  

i działa zgodnie z ustawą i odpowiednimi  regulaminami.  

2. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej i w jego imieniu zastępca,  

 w szczególności prowadzi postępowania wyjaśniające z zakresu 

odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków izby. Okręgowy 

rzecznik odpowiedzialności zawodowej wybierany jest i działa zgodnie  

z ustawą i odpowiednimi regulaminami. 

3. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowy rzecznik 

odpowiedzialności zawodowej może działać osobiście lub przy pomocy 

zastępców.” 



    

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zastępcy rzeczników 

podejmą działania po przeprowadzeniu najbliższych wyborów. 

 

 

 

SEKRETARZ ZJAZDU    PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 

 

………………………...    …………………………………. 

 
Uchwałę otrzymują:  
1. Minister właściwy ds. budownictwa 
2. Okręgowe Rady Izby Architektów 
3.  Krajowa Rada Izby Architektów 

 

 

Uzasadnienie: 

1. Nowe brzmienie § 24 Statutu ma na celu pozostawienie ograniczenia sprawowania 

funkcji w sposób ciągły przez dwie kolejne kadencje tyko w stosunku do Prezesa Krajowej 

Rady Izby. Nie ma racjonalnych przesłanek dla utrzymania takiego samego ograniczenia  

w stosunku do funkcji przewodniczącego izby okręgowej. 

2.   Rzecznik odpowiedzialności zawodowej jest  organem jednoosobowym, co w praktyce,  

w braku osób upoważnionych do jego zastępstwa powoduje określone komplikacje.  

W dużych okręgach pełnienie funkcji rzecznika jest niezwykle utrudnione ze względu na 

nadmiar obowiązków, nadto czasowa niedyspozycja rzecznika odpowiedzialności 

zawodowej jako organu jednoosobowego prowadzi do przedłużania postępowań 

wyjaśniających oraz sądowych, co może skutkować przedawnieniem przewinień z zakresu 

odpowiedzialności zawodowej lub dyscyplinarnej. 

Pozostałe samorządy, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.  

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów znalazły 

dwa różne rozwiązania pozwalające rozwiązać te trudności.  

 

I tak, Polska Izba Inżynierów Budownictwa: 

1. w „Regulaminie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa” w brzmieniu zmienionym uchwałą z dnia uchwałą Nr 25/08 VII 

Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r. przyjęła, 

że: 



    

 

„§3. 1. Rzecznika w liczbie od 1 do 9 wybiera okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo 

ustalanej przez ten zjazd.  

2.     Rzecznik nie pełniący funkcji koordynatora przez ostatnie dwie kolejne kadencje 

wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych rzeczników. 

3.     Rzecznik swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach 

zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją. 

4. W uzasadnionych wypadkach okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej 

koordynujący pracę pozostałych rzeczników może wystąpić z wnioskiem do okręgowego 

zjazdu o odwołanie rzecznika, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.”; 

2. w  „Regulaminie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa” w brzmieniu zmienionym uchwałą Nr 20/08 VII Krajowego Zjazdu 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r. przyjęła, że: 

„„§3. 1.     Rzecznika w liczbie od 1 do 6 wybiera Krajowy Zjazd w liczbie każdorazowo 

ustalanej przez ten Zjazd.  

2.     Rzecznik nie pełniący funkcji koordynatora przez ostatnie dwie kolejne kadencje 

wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych rzeczników. 

3.     Rzecznik swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach 

zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją. 

4.     W uzasadnionych wypadkach Rzecznik koordynujący pracę pozostałych rzeczników 

może wystąpić z wnioskiem do Zjazdu o odwołanie Rzecznika, który nie wywiązuje się  

ze swoich obowiązków.”; 

 

Natomiast Izba Urbanistów w § 36 i w § 46 Statutu przyjęła że rzecznik działa 

osobiście lub przy pomocy zastępców, w przypadku krajowego rzecznika 1- 4 zastępców,  

w przypadku okręgowego rzecznika w ilości określonej przez zjazd.  

Przy czym  w § 2 uchwały Nr 11 /VI/2007 VI Krajowego Zjazdu Izby Urbanistów z dnia 

11 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Izby Urbanistów” Izba ta 

przyjęła, że: 

 
„      § 2 

1. Zastępcy okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej wybrani na kadencję 

2006-2010 są okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej w rozumieniu art. 26 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów. 



    

2. Zastępca Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrany na kadencję 

2006-2010 jest Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w rozumieniu art. 38 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów.” 

 

Izby Architektów RP od wielu lat podziela pogląd pozostałych samorządów,  

że dotychczasowa praktyka wskazuje, iż wprowadzenie instytucji zastępcy rzecznika jest 

konieczne. Dotychczasowe próby wprowadzenia przez Izbę Architektów tej instytucji  

do regulacji wewnętrznych spotkały się ze sprzeciwem Ministra Infrastruktury. 

Biorcą jednak pod uwagę, że pozostałe samorządy działające w oparciu o te same podstawy 

prawne skutecznie wprowadziły odpowiednie regulacje wewnętrzne w tym zakresie, 

proponujemy stosowną zmianę § 23 Statutu Izby Architektów RP zgodną z przepisami  

ww. ustawy i korespondującą z podobnymi regulacjami wewnętrznymi pozostałych 

samorządów.   

 

 

 


