
Uchwała nr O - 35 - III – 2011 

Krajowej Rady Izby Architektów RP 

z dnia 7 września 2011 r. 

 

w sprawie zasad obejmowania przedsięwzięć patronatem Izby Architektów RP 

 
na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.  z 2001 r., Nr 5, poz. 42, ze 
zm.), uchwala się co następuje:  
 

§ 1 

1. Niniejsza Uchwała określa zasady i kryteria obejmowania patronatem Izby Architektów 

RP przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne. 

2. Patronat może mieć charakter honorowy, merytoryczny lub medialny. 

3. Zaangażowanie Izby Architektów RP jako współorganizatora przedsięwzięcia nie 

wyłącza konieczności stosowania zasad udzielania patronatu, określonych w niniejszej 

uchwale. 

§ 2 

1. Izba Architektów RP obejmuje patronatem wyłącznie przedsięwzięcia o zasięgu 

ogólnokrajowym i międzynarodowym. 

2. Przedsięwzięcia o charakterze lokalnym patronatem mogą objąć właściwe terytorialnie 

okręgowe izby architektów. Decyzje w tym zakresie podejmowane są przez właściwe 

okręgowe rady izby architektów. W takich przypadkach przepisy niniejszej uchwały 

stosuje się odpowiednio. 

3. Poprzez objęcie patronatem Izba Architektów RP udostępnia podmiotowi 

organizującemu przedsięwzięcie możliwość posługiwania się nazwą i logotypem Izby 

Architektów RP w materiałach związanych z przedsięwzięciem, w tym w materiałach je 

promujących, z możliwością powoływania się przez podmiot organizujący o fakcie 

objęcia przedsięwzięcia patronatem Izby.  

   

§ 3 

1. Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia, których cele są zbieżne z zadaniami 

Izby Architektów RP oraz jej celami statutowymi. 

2. W szczególności patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia dotyczące: 

1) współdziałania z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego 

oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi, 

2) doskonalenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych architektów oraz kształcenia 

zawodowego architektów, 



3) ochrony przestrzeni i architektury jako dobra publicznego, 

4) ochrony dóbr kultury, 

5) ochrony i kształtowania środowiska, 

6) edukacji architektonicznej, oświaty, nauki oraz inicjatyw kulturalnych, 

7) rozwoju zawodu architekta i ochrony tytułu architekta, 

8) propagowania etyki zawodowej i zasad uczciwej konkurencji rynkowej. 

 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach patronatem mogą także zostać objęte 

przedsięwzięcia nie związane bezpośrednio z zadaniami i celami Izby Architektów RP, 

jeżeli będą wpływać na pozytywny wizerunek Izby Architektów RP. 

4. W związku z objęciem przedsięwzięcia patronatem, Izba nie może ponosić dodatkowych 

kosztów, z zastrzeżeniem ust 5. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy charakter przedsięwzięcia  ma 

szczególny wpływ na budowanie wizerunku Izby Architektów RP, na wniosek Komisji 

Wydawniczej, Krajowa Rada Izby Architektów RP może podjąć decyzję o odpłatnym 

objęciu wydarzenia patronatem.  

6. Warunkiem objęcia patronatem Izby Architektów RP jest umieszczenie przez 

organizatora informacji o wydarzeniu w czasopiśmie Zawód: Architekt.  

 

§ 4 

 

1. Projekt przedsięwzięcia powinien być zaopiniowany, odpowiednio do obejmowanego 

zakresu patronatu, przez osoby lub komisje odpowiedzialne w Krajowej Radzie Izby 

Architektów za dany obszar działania. W przypadku patronatu medialnego projekt 

przedsięwzięcia powinien być zaopiniowany w szczególności przez Komisję 

Wydawniczą. 

2. Opinia o projekcie przedsięwzięcia powinna uwzględniać ocenę: 

a)  intencji i wiarygodności organizatora oraz uczestników przedsięwzięcia, 

b) zgodności celów przedsięwzięcia z zadaniami i celami Izby Architektów RP, 

c) ewentualnego konfliktu interesów Izby Architektów RP z pozostałymi uczestnikami 

i patronami przedsięwzięcia, 

d) spodziewanych środków organizacyjnych Izby Architektów RP, niezbędnych do 

podjęcia patronatu, 

e) bieżące i przyszłe korzyści udzielenia patronatu. 

3. Opinia o projekcie przedsięwzięcia powinna ponadto uwzględnić zasadę równego 

traktowania członków Izby Architektów RP, reguły uczciwej konkurencji rynkowej oraz 

bezstronności Izby Architektów RP wobec innych podmiotów.  



 

§ 5 

1. Decyzję o objęciu patronatem przedsięwzięcia podejmuje Krajowa Rada Izby Architektów 

RP. 

2. Podstawą decyzji o objęciu patronatem jest projekt przedsięwzięcia, zawierający, co 

najmniej informację o organizatorach, opis przedsięwzięcia oraz projekt listu 

intencyjnego, określającego zasady współpracy, obowiązki stron i warunki realizacji 

patronatu. 

3. Patronat może być udzielany za pośrednictwem czasopisma Zawód:Architekt (patronat 

prasowy czasopisma Zawód:Architekt). Decyzję w sprawie udzielenia patronatu 

czasopisma Zawód: Architekt podejmuje Komisja Wydawnicza. 

4. Szczegółowe zasady i zakres patronatu określają umowy zawarte z organizatorami 

wydarzeń. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Wojciech Gęsiak, architekt     Waldemar Jasiewicz, architekt 

Prezes Krajowej Rady IARP     Sekretarz Krajowej Rady IARP 


