
Uchwała nr O - 04 - III – 2014  

Krajowej Rady Izby Architektów RP 

w sprawie 

uchylenia uchwały Nr III/01-2014 Rady Śląskiej Okr ęgowej Izby Architektów RP z dnia 
7 stycznia 2014 roku w sprawie Regulaminu organizac ji zebra ń obwodowych 

w Śląskiej Okr ęgowej Izbie Architektów RP w 2014r. 

Na podstawie art. 33 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku  o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013 roku, poz. 932)  

Krajowa Rada Izby Architektów RP 

postanawia 

§ 1 

Uchylić uchwałę Nr III/01-2014 Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z dnia 

7 stycznia 2014 roku w sprawie Regulaminu organizacji zebrań obwodowych w Śląskiej 

Okręgowej Izbie Architektów RP w 2014 r. w całości - jako sprzeczną z art. 31 pkt 6 ustawy 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz 

uchwałą nr 7 I Programowo – Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP podjętą 

w Warszawie dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji i trybu 

przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu 

zawodowego architektów – Izby Architektów RP (z późn. zm.) 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Wojciech Gęsiak, Architekt IARP   Waldemar Jasiewicz, Architekt IARP 

Prezes Krajowej Rady     Sekretarz Krajowej Rady 

 

 



UZASADNIENIE 

Uchwałą Nr III/01-2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów 
RP przyjęła Regulaminu organizacji zebrań obwodowych w Śląskiej Okręgowej Izbie Architektów 
RP w 2014r. stanowiący Załącznik Nr 1 do tej uchwały. Analiza treści załącznika wykazała, iż 
w Regulaminie tym uregulowano m.in. kwestie czynnego i biernego prawa wyborczego członków 
SLOIA RP, tryb i zasady prowadzenia zebrań obwodowych, tryb i zasady głosowania na 
zebraniach obwodowych (w tym kwestie dotyczące ważności głosów). 

Zgodnie z treścią przepisów art. 33 pkt 10 i 15 ustawy o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów Krajowa Rada Izby dokonuje kontroli uchwał 
okręgowych rad izby w zakresie zgodności z prawem, uchwałami i regulaminami wydanymi na 
podstawie ustawy oraz uchyla uchwały okręgowych rad izby sprzeczne z prawem lub uchwałami i 
regulaminami wydanymi na podstawie ustawy. 

Uchwała Nr III/01-2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów 
RP w ocenie Krajowej Rady Izby Architektów RP została podjęta z naruszeniem właściwości 
i pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 31 pkt 6 ustawy o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz treścią uchwała nr 7I Programowo – 
Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP podjętą w Warszawie dnia 14 grudnia 
2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz 
wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby 
Architektów RP. Zgodnie bowiem z treścią art. 31 pkt 6 ustawy o samorządach zawodowych 
(…)regulamin wyborów do organów izby, a zatem i delegatów na okręgowy zjazd izby 
architektów, uchwala Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Podkreślić należy, iż materia dotycząca 
organizacji zebrań obwodowych została uregulowana w uchwale nr 7I Programowo – 
Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP podjętej w Warszawie dnia 14 grudnia 
2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz 
wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby 
Architektów RP z późniejszymi zmianami. Ani przepisy przywołanej wyżej ustawy, ani też żadna 
z regulacji wewnętrznych Izby Architektów RP nie zawiera podstawy prawnej zawierającej 
upoważnienie dla okręgowej rady do określania regulaminu organizacji zebrań obwodowych. 
W szczególności upoważnienia takiego nie zawierają przywołane w podstawie prawnej uchylonej 
uchwały przepisy art. 19 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych, który do kompetencji 
okręgowej rady izby architektów zalicza wyłącznie dokonywanie podziału obszaru działania 
okręgowej izby na obwody wyborcze oraz § 2 ust. 2 pkt 7 uchwały nr 7I Programowo – 
Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP podjętą w Warszawie dnia 14 grudnia 2009 
r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz 
wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby 
Architektów RP, (taka jednostka redakcyjna w Regulaminie tym nawet nie występuje.)  

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż szereg postanowień uchylonej uchwały pozostaje 
w sprzeczności z treścią „Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów 
do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów 
RP” m.in. Rada SLOIA RP w sposób odmienny uregulowała kwestie dotyczące ważności głosów; 
trybu postępowania w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą ilość 
głosów.  

Mając na uwadze powyższe, Krajowa Rada Izby Architektów RP postanowiła jak na wstępie. 

 

 


