
Uchwała nr O- 01- III- 2011 

Krajowej Rady Izby Architektów RP 

z dnia 19 stycznia 2011 roku 

 w sprawie podziału czynności pomiędzy członków Krajowej Rady  

na podstawie § 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu organizacji i trybu działania jednostek 

organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP z wyłączeniem 

zjazdów (przyjętego uchwałą nr 8 I Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby 

Architektów z dnia 14 grudnia 2009 r.)  

Krajowa Rada Izby Architektów uchwala, co następuje: 

§1 

Krajowa Rada może zlecić każdemu z członków KRIA inne prace w stosunku do już 

przydzielonych obowiązków bez konieczności zmiany uchwał dotyczących podziału 

obowiązków pomiędzy członków KRIA. 

§2 

W związku z rozszerzeniem składu Krajowej Rady Izby Architektów RP na podstawie 

uchwały nr 3 II Programowo - Budżetowego Zjazdu IA RP z dnia 27 listopada 2010 r., 

w nawiązaniu do uchwały KRIA nr O- 22- III- 2010 z dnia 28 lipca 2010 roku dokonuje się 

uzupełniającego podziału czynności pomiędzy kooptowanych członków Krajowej Rady 

wybranej na III kadencję organów Izby Architektów.  

Krajowa Rada powierza członkom Krajowej Rady:  

• Izabeli Klimaszewskiej – kierowanie pracą Komisji Wydawniczej w zakresie 

uzgadniania materiałów do druku w „Zawodzie: Architekt” oraz sprawy związane 

z wydawnictwami IARP we współpracy z Wiceprezesem ds. wewnętrznych. 

Organizacja służby realizującej zadania z zakresu komunikacji społecznej. 

• Mariuszowi Szabłowskiemu - organizację systemu doskonalenia kwalifikacji 

zawodowych w IARP (CPD). 

§3 

W związku z rozszerzonym składem Krajowej Rady w stosunku do kooptowanych członków 

wymienionych w §2 ma zastosowanie z dniem 1 stycznia 2011 r. uchwała nr O-29-III-2010 

z 8 września 2010 r. w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności społecznych na 

rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków Krajowej Rady. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na urzędowej stronie 

internetowej Izby Architektów. 

 

Wojciech Gęsiak        Waldemar Jasiewicz 

Prezes Krajowej Rady      Sekretarz Krajowej Rady  


