
 

 

Uchwała nr 8 
 

II Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  
w sprawie zmiany Regulaminu prowadzenia list członków okręgowych izb architektów  

 
podjęta w Warszawie w dniu 26 czerwca 2004 r.  

Na podstawie art. 31 pkt 8 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 późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§1 
W Uchwale nr 14  I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie: 
Regulaminu prowadzenia list członków okręgowych izb architektów, zmienionej Uchwałą nr 
12 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 3 po ust. 2 dodaje się nowe ust. 3 - 5 w brzmieniu:    

�3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 lit. c obejmują: 
1) imiona, nazwisko i nazwisko rodowe,  
2) imiona rodziców, 
3) datę i miejsce urodzenia, 
4) obywatelstwo, 
5) miejsce pracy i zajmowane stanowisko. 

4. W przypadku wpisu na listę osoby będącej obywatelem innego państwa zamiast 
numeru PESEL wpisuje się numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 

5. Członek izby ma obowiązek przekazywania okręgowej radzie izby dotyczących go 
danych, o których mowa w ust. 1, 3 i 4; ewentualne zmiany tych danych powinny 
być przekazane okręgowej radzie izby w terminie 14 dni od daty zaistnienia 
zmiany.�, 

2) w § 7 ust. 2 lit. d zamiast wyrazów: �Sądu Najwyższego� wpisuje się wyrazy: �sądu 
apelacyjnego�, 

3)  w § 9 ust. 2 po wyrazie: �Przewodniczący� dodaje się przecinek i wyrazy �Zastępca 
Przewodniczącego�, 

4) w § 10 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:  
�3. Krajowa Rada Izby może zdecydować o używaniu pieczęci imiennej ze znakiem 
(logo) Izby Architektów określając zasady: wykonywania i dystrybucji tych pieczęci, 
przechowywania i wykorzystywania, oraz termin od jakiego stosowanie tych pieczęci 
jest możliwe lub dopuszczalne.�. 

§2 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Okręgowe rady izb architektów w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały 

uzupełnią prowadzone przez siebie listy członków stosownie do zmienionego brzmienia § 
3 Regulaminu. 

Sekretarz II SKZIA Przewodniczący II SKZIA 
Michał Buszek  Borysław Czarakcziew 


