Uchwała nr O – 05 – II – 2010
Krajowej Rady Izby Architektów
z dnia 12 lutego 2010 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji wykonywania przez rady izb samorządu
zawodowego architektów obowiązków informacyjnych wobec Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, o których mowa w art. 12 ust. 9, w art. 15 ust. 6, art. 99 ust. 1
pkt 4) i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz § 43 ust. 3
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków
samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Na podstawie art. 33 pkt 2) w związku z art.19 ust. 1 pkt 8) i ust. 2 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.) oraz § 43 ust. 3 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2002 r., Nr 194, poz.1635)
Krajowa Rada Izby Architektów uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się instrukcję wykonywania przez rady izb samorządu zawodowego architektów
obowiązków

informacyjnych

wobec

Głównego

Inspektora

Nadzoru

Budowlanego

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sławomir Żak
Prezes Krajowej Rady

Waldemar Jasiewicz
Sekretarz Krajowej Rady

załącznik do uchwały nr O – 05 – II – 2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 12 lutego
2010 roku
INSTRUKCJA
wykonywania

przez

rady

izb

samorządu

zawodowego

architektów

obowiązków

informacyjnych wobec Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o których mowa w art.
12 ust. 9, w art. 15 ust.6, art. 99 ust. 1 pkt 4) i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz § 43 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 października
2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku
do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów
§1
1.

Rady Okręgowych Izb Architektów

(dalej rady lub rada) zgodnie ze swoją

właściwością zobowiązane są przekazywać informacje Głównemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego (dalej GINB) w formie wniosków według wzorów stanowiących załącznik nr 1
i 2 do instrukcji, w terminie 14 dni od daty, w której decyzja lub uchwała organu Izby stała
się ostateczna wraz z odpisem tej decyzji lub uchwały:
a)

o nadaniu uprawnień budowlanych w celu ujawnienia w centralnym rejestrze osób

posiadających uprawnienia budowlane,
b)

o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz o wykreśleniu

z tej listy, w celu ujawnienia w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia
budowlane,
c)

o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, w celu ujawnienia

w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
d)

o utracie przez członka Izby uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej

w budownictwie w celu wykreślenia z centralnego rejestru uprawnionych.
2. Odpis prawomocnej decyzji o ukaraniu orzeczonej w sprawie z zakresu odpowiedzialności
zawodowej rada przesyła wraz z aktami postępowania (administracyjnego).
3.

Do przekazywania GINB na zasadach przewidzianych w niniejszej instrukcji

informacji

dotyczących

danych

zawartych

w

centralnym

rejestrze

rzeczoznawców

budowlanych właściwa jest Krajowa Rada Izby Architektów.
4.

Właściwa rada izby zobowiązana jest również przekazać informacje o zmianach i

uzupełnieniach danych zawartych w rejestrach GINB w terminie 14 dni od daty zmiany lub
uzupełnienia.
§2
Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 1 powinny wskazywać jedynie zakres informacji objętej
wnioskiem oraz dane osobowe członków Izby, których dotyczą:

a)

imiona,

b)

nazwisko,

c)

kod pocztowy,

d)

ulica,

e)

numer domu,

f)

numer lokalu,

g)

województwo,

h)

PESEL - w stosunku do osób posiadających obywatelstwo polskie,

i)

numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w stosunku do
osób nie posiadających obywatelstwa polskiego,

j)

wykształcenie,

k)

kierunek wykształcenia,

l)

tytuł naukowy i zawodowy,

ł)

nazwa Okręgowej Izby Architektów i numer wpisu na listę członków.
§3

W przypadku wystąpienia przez GINB do rady o weryfikację wniosku lub załączonych do
niego dokumentów, rada powinna bezzwłocznie usunąć nieprawidłowości wskazane przez
GINB, nie później jednak, niż w terminie 30 dni od daty otrzymania jego wystąpienia.

Załącznik nr 1
do Instrukcji wykonywania przez rady izb samorządu zawodowego architektów obowiązków informacyjnych wobec
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o których mowa w art. 12 ust. 9, w art. 15 ust.6, art. 99 ust. 1 pkt 4) i ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz § 43 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31
października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków
samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Wzór wniosku o wpisanie/skreślenie
___________________________________________________________________
Ldz. _______________

____________________
(miejscowość/data)

Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
Wniosek o wpisanie/skreślenie*
Rada _____________________ wnosi o wpisanie do/ skreślenie z* centralnego
(nazwa okręgowej izby)

rejestru

osób

_______________________________________________________
(nazwa właściwego rejestru prowadzonego przez GINB)

_____________ ___________ ______________________ zam. _______________,
(imiona)

__________

(nazwisko)

(ulica)

, __________ , ______________________, ___________________ ,

(numer domu i lokalu) (kod)

(miejscowość)

(województwo)

PESEL ______________ , ____________________, __________________, ___________ ,
(wykształcenie)

(kierunek wykształcenia) (tytuł zawodowy)

________________ , na podstawie ostatecznej decyzji/uchwały* ________________
(nazwa organu)

(tytuł naukowy)

nr _________ z dnia _____ o __________________________________________ .
(opis decyzji)

Załączniki:
1.
decyzja/uchwała* nr ___ z dnia __________ ,
*

niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do Instrukcji wykonywania przez rady izb samorządu zawodowego architektów obowiązków informacyjnych wobec
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o których mowa w art. 12 ust. 9, w art. 15 ust.6, art. 99 ust. 1 pkt 4) i ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz § 43 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31
października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków
samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Wzór wniosku o ujawnienie informacji
___________________________________________________________________
Ldz. ______________

__________________
(miejscowość/data)

Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
Wniosek o ujawnienie informacji
Rada _____________________ wnosi o ujawnienie w centralnym rejestrze osób
(nazwa okręgowej izby)

posiadających uprawnienia budowlane informacji o wpisaniu na listę/skreśleniu z listy*
członków _______________________________________________________
(nazwa okręgowej izby)

_____________ ___________ ______________________ zam. _______________,
(imiona)

__________

(nazwisko)

(ulica)

, __________ , ______________________, ___________________ ,

(numer domu i lokalu) (kod)

(miejscowość)

(województwo)

PESEL _______________ , ________________, _________________, _______________ ,
(wykształcenie)

(kierunek wykształcenia) (tytuł zawodowy)

________________ , ___________________, na podstawie ostatecznej uchwały
(tytuł naukowy)

(numer wpisu na listę

_____________________

nr _________ z dnia ________.

(nazwa organu)

Załącznik:
− uchwała nr ___ z dnia __________.
*

niepotrzebne skreślić

