
Uchwała nr O – 09 – III - 2011  

Krajowej Rady Izby Architektów RP 

z dnia 16 marca 2011 roku 

 

w sprawie 

zmiany regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania 

zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich 

UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, zwanych dalej "państwami członkowskimi", którzy nabyli w tych 

państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania 

zawodu architekta 

 

Na podstawie art. 33 w związku z przepisem art. 33a -33d ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 

z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm. Dz. U. 2008r. Nr 210, poz. 1321) oraz przepisów 

rozdziału 1 i 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 

63, poz. 394), 

 

Krajowa Rada Izby Architektów RP uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Zmienia się treść § 6 ust. 5 i ust. 7 regulaminu postępowania w sprawie uznawania 

kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami 

państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy  

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta, przyjętego 

uchwałą  nr O – 13 – II - 2009  Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 1 kwietnia 2009 r. 

poprzez nadanie im następującego brzmienia: 

 

- § 6 ust. 5  

  

„5. Drugi etap postępowania obejmuje zapoznanie się przez Krajową Radę z opinią KKK 

zawartą w protokole, ponowną analizę wniosku oraz przedstawionych dokumentów i wydanie 

przez Krajową Radę decyzji o uznaniu lub odmowie uznania kwalifikacji w systemie 



automatycznym lub w systemie ogólnym, z zastrzeżeniem, że wydanie decyzji o uznaniu 

kwalifikacji w systemie ogólnym Krajowa Rada może uzależnić od odbycia przez 

wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia przez niego do testu umiejętności. 

Wzory decyzji, o których wyżej mowa stanowią załączniki nr 6A i 6B oraz 7A i 7B do 

regulaminu.”  

 

- § 6 ust. 7  

 

„7.  Od decyzji Krajowej Rady przysługuje wnioskodawcy wniosek o ponowne rozpoznanie 

sprawy przez Krajową Radę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Od decyzji 

Krajowej Rady wydanej w wyniku ponownego rozpoznania sprawy przysługuje 

wnioskodawcy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 

30 dni od daty doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Krajowej Rady.” 

 

2. Zmienia się wzory decyzji stanowiących załączniki nr 6 A i 6 B oraz 7A i 7B  

do regulaminu, o którym mowa w ust. 1 w części dotyczącej pouczenia poprzez nadanie ww. 

wzorom decyzji w części „ pouczenie” następującego brzmienia: 

  

„ Pouczenie: 

Od decyzji niniejszej przysługuje wnioskodawcy wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy 

przez Krajową Radę Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej 

decyzji.” 

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,  

a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się regulamin w brzmieniu uwzględniającym 

zmiany, o których mowa w § 1.  

3. Jeżeli w sprawach, o których mowa w ust. 2 strona otrzymała decyzję przed dniem 

wejścia w życie niniejszej uchwały, należy przesłać jej informację zawierającą pouczenie  

o środkach odwoławczych - zgodne z treścią § 6 ust. 7 ww. regulaminu w brzmieniu 

obowiązującym od dnia podjęcia niniejszej uchwały.  

 

 

Wojciech Gęsiak        Waldemar Jasiewicz 

 

Prezes Krajowej Rady       Sekretarz Krajowej Rady 


