
Uchwała nr 06 

III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  
w sprawie zmian w regulaminach określających organizację organów Izby Architektów i tryb 

ich działania  

podjęta w Warszawie w dniu 18 czerwca 2005 r.  

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architek-
tów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1  

W Uchwale nr 10 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie regu-
laminu okręgowych rad izby architektów, zmienionej Uchwałą nr 5 II Sprawozdawczego Krajowego 
Zjazdu Izby Architektów z dnia 26 czerwca 2004 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Regulamin niniejszy określa organizację i tryb działania 
okręgowych rad izb architektów.”; 

2) §6 otrzymuje brzmienie: „Prezydium rady składa się z przewodniczącego, zastępców prze-
wodniczącego, sekretarza, skarbnika i członków w ilości określonej przez radę.”; 

3) w §9: 
a) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Posiedzeniu rady przewodniczy przewodniczący, a w ra-

zie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.”, 
b) ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. Uchwały rady zapadają w obecności co najmniej połowy 

jej   członków – w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego – zwykłą 
większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego ob-
rad. Rada może uchwalić tajność głosowania.”; 

4) §13 otrzymuje brzmienie:  
„§13.1. Zastępca przewodniczącego jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie ta-

kiego zastępstwa spełnia wszystkie jego czynności.  
2. Jeżeli w radzie jest więcej niż jeden zastępca przewodniczącego, zakres czynności 

każdego z nich ustala rada.”;  

5) w §16 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności 
pełnienia funkcji przez przewodniczącego, czynności jego sprawuje z urzędu zastępca prze-
wodniczącego. Jeżeli w radzie jest więcej niż jeden zastępca przewodniczącego, funkcję 
przewodniczącego sprawuje zastępca przewodniczącego wyznaczony przez radę. Sprawo-
wanie funkcji przewodniczącego przez zastępcę przewodniczącego trwa do czasu wyboru 
nowego przewodniczącego.”.  

§ 2  

W Uchwale nr 5 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie regula-
minu Krajowej Rady Izby Architektów, zmienionej Uchwałą nr 4 II Sprawozdawczego Krajowego 
Zjazdu Izby Architektów z dnia 26 czerwca 2004 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Regulamin niniejszy określa organizację i tryb działania 
Krajowej Rady Izby Architektów.”; 



2) w §18 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Zaciąganie zobowiązań przekraczających zakres zwy-
kłego zarządu majątkiem, nabycie lub zbycie nieruchomości, oraz umorzenie wierzytelności 
następuje na podstawie uchwały Krajowej Rady.”. 

§ 3  

W Uchwale nr 6 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie regula-
minu Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §1: 
a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Regulamin niniejszy określa organizację i tryb działania 

Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów.”,  
b) w ust.3 tiret 7. otrzymuje brzmienie: „- Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym i 

członkach Komisji Rewizyjnej należy przez to rozumieć Przewodniczącego, wiceprze-
wodniczącego i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów.”; 

2) w §3 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich 
członków 1 do 2 wiceprzewodniczących.”;  

3) §5 otrzymuje brzmienie: 
„§5.1. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego, czynności 

jego sprawuje jeden z wiceprzewodniczących wskazany przez Komisję. Sprawowa-
nie funkcji Przewodniczącego trwa do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.  

2. W razie urlopu, choroby lub innej przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez 
wiceprzewodniczącego, jego obowiązki podejmuje drugi wiceprzewodniczący albo 
członek komisji wyznaczony przez Przewodniczącego”;  

4) w §7 ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, 
który podpisuje przewodniczący obrad. Protokoły zawierające uchwały Komisji Rewizyjnej 
przekazywane są Krajowej Radzie Izby Architektów oraz ministrowi właściwemu do spraw 
architektury i budownictwa.”;  

5) w §8 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Komisja przeprowadza kontrole w składzie co najmniej 
trzech członków, w tym Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.”.  

§ 4  

W Uchwale nr 7 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie regula-
minu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów, wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 otrzymuje brzmienie:  
„§1.1. Regulamin niniejszy określa organizację i tryb działania Krajowej Komisji Kwalifika-

cyjnej Izby Architektów.”; 
2.  Ilekroć mowa w regulaminie o przewodniczącym, wiceprzewodniczącym i członkach 

należy przez to rozumieć przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby 
Architektów, wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architek-
tów i członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów.”;  

2) w §3 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów wybiera 
spośród swoich członków 1 do 2 wiceprzewodniczących.”;  

3) w §5 w ust.2:  
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością  okręgowych 

komisji kwalifikacyjnych wraz z uchylaniem uchwał okręgowych komisji kwalifikacyj-
nych sprzecznych z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie 
ustawy.”,  

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wydawanie w drugiej instancji decyzji w sprawie nadania 
uprawnień budowlanych.”; 



4) tytuł Rozdziału IV otrzymuje brzmienie: „Rozdział IV. Zakresy czynności przewodniczącego i 
wiceprzewodniczących Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów.”;  

5) w §6 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Przewodniczący składa Krajowemu Zjazdowi Izby w 
imieniu komisji kwalifikacyjnej sprawozdanie z jej działalności.’; 

6) §8 otrzymuje brzmienie:  
„§8.1. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego przed upły-

wem kadencji, czynności jego sprawuje jeden z wiceprzewodniczących wskazany 
przez komisję kwalifikacyjną. Sprawowanie funkcji przewodniczącego trwa do czasu 
wyboru nowego przewodniczącego.  

2.  W razie urlopu, choroby lub innej przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez 
wiceprzewodniczącego, jego obowiązki przejmuje drugi z wiceprzewodniczących al-
bo członek komisji kwalifikacyjnej wyznaczony przez przewodniczącego.”;  

7) w §9 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Od decyzji, o których mowa w ust.2, przysługuje skarga 
do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.”;  

8) w §11 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki komisji pokrywane są z budżetu Krajowej Izby 
Architektów.”.  

§ 5  

W Uchwale nr 11 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie regu-
laminu okręgowych komisji rewizyjnych Izby Architektów, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §1:  
a) ust.1 otrzymuje brzmienie „1. Regulamin niniejszy określa organizację i tryb działania 

okręgowych komisji rewizyjnych Izby Architektów.”, 
b) w ust.3 tiret 6. otrzymuje brzmienie: „- Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym i 

członkach komisji rewizyjnej należy przez to rozumieć przewodniczącego, wiceprze-
wodniczącego i członków okręgowej komisji rewizyjnej Izby Architektów.”; 

2) w §3 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Okręgowa komisja rewizyjna wybiera spośród swoich 
członków 1 do 2 wiceprzewodniczących.”;  

3) §5 otrzymuje brzmienie:  
„§5.1. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, czynności 

jego sprawuje jeden z wiceprzewodniczących wskazany przez komisję. Sprawowa-
nie funkcji przewodniczącego trwa do czasu wyboru nowego przewodniczącego.  

2.  W razie urlopu, choroby lub innej przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez 
wiceprzewodniczącego, jego obowiązki podejmuje drugi wiceprzewodniczący albo 
członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego”;  

4) w §8 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Komisja przeprowadza kontrole w składzie co najmniej 
trzech członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.”.  

§ 6  

W Uchwale nr 12 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie regu-
laminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Izby Architektów, wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 otrzymuje brzmienie:  
 „§1.1. Regulamin niniejszy określa organizację i tryb działania okręgowych komisji         

kwalifikacyjnych Izby Architektów.”;  
2. Ilekroć mowa w regulaminie o przewodniczącym, wiceprzewodniczącym i członkach 

należy przez to rozumieć przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby 



architektów, wiceprzewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby architek-
tów i członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby architektów.”;  

2) w §3 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Okręgowa komisja kwalifikacyjna izby architektów wybie-
ra spośród swoich członków 1 do 2 wiceprzewodniczących.”;  

3) tytuł Rozdziału IV otrzymuje brzmienie: „Rozdział IV. Zakresy czynności przewodniczącego i 
wiceprzewodniczących okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby architektów.”;  

4) §8 otrzymuje brzmienie:  
„§8. 1.  W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, czynności 

jego sprawuje jeden z wiceprzewodniczących wskazany przez komisję kwalifikacyj-
ną. Sprawowanie funkcji przewodniczącego trwa do czasu wyboru nowego prze-
wodniczącego.  

2.  W razie urlopu, choroby lub innej przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez 
wiceprzewodniczącego, jego obowiązki przejmuje drugi z wiceprzewodniczących al-
bo członek komisji kwalifikacyjnej wyznaczony przez przewodniczącego.”;  

5) w §10 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki Komisji pokrywane są z budżetu okręgowej 
izby architektów.”.  

§ 7  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący III SKZIA  Sekretarz III SKZIA 

( – ) arch. Jerzy Grochulski  ( – ) arch. Marek Trybulski 


