
Uchwała  nr  O – 33 – IV - 2014 

Krajowej Rady Izby Architektów RP  

z dnia 13 sierpnia  2014 r. 

w sprawie 

pieczęci Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IARP 

 
na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 932, z późn. zm.), uchwala 
się co następuje:  
 

§ 1 

Krajowa Rada Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej zarekomenduje na najbliższym 
Krajowym Zjeździe Izby Architektów RP zmianę Regulaminu KSD i OSD w zakresie 
dotyczącym pieczęci urzędowych Krajowego i okręgowych sądów dyscyplinarnych, przez 
usunięcie z tego Regulaminu zapisów dotyczących odrębnych pieczęci urzędowych 
Krajowego i okręgowych sądów dyscyplinarnych.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UZASADNIENIE 

Krajowa Izba Architektów RP oraz okręgowe izby architektów posiadają po jednej 
pieczęci urzędowej zawierającej nazwę każdej z izb, przeznaczonej do stosowania przez 
organy danej izby. Pieczęcie wprowadzono do stosowania uchwałą KRIARP z dnia 
19.12.2002 r. nr O-8a-02 „w sprawie pieczęci urzędowych organów samorządu zawodowego 
architektów”. Pieczęcie te były stosowane na mocy §2 ww. uchwały m.in. przez Krajowy Sąd 
Dyscyplinarny i okręgowe sądy dyscyplinarne. Stan taki istnieje od 1 stycznia 2003 r.  

 
Regulamin KSD i OSD w treści §3 wskazuje na konieczność używania nazwy sądu 

m.in. w pieczęciach urzędowych, a w §4 zd.2 nakłada na Przewodniczącego KSD obowiązek 
przechowywania i zabezpieczenia pieczęci. W tym zakresie Regulamin KSD i OSD nie 
koreluje z treścią ww. uchwały KRIARP z dnia 19.12.2002 r. Odrębne pieczęcie urzędowe 
zawierające nazwy Krajowego i okręgowych sądów dyscyplinarnych nigdy nie powstały. 
 

Po analizie powyższego stanu faktycznego i prawnego, w ramach planowanych 
kompleksowych zmian w regulacjach wewnętrznych IARP, Krajowa Rada zarekomenduje na 
najbliższym Krajowym Zjeździe IARP stosowną zmianę Regulaminu KSD i OSD, poprzez 
usunięcie z jego treści zapisów dotyczących odrębnych pieczęci urzędowych Krajowego i 
okręgowych sądów dyscyplinarnych. 
 
 
 

Ryszard Gruda, Architekt IARP   Krzysztof Ozimek, Architekt IARP 

Prezes Krajowej Rady     Sekretarz Krajowej Rady 
 
 
Otrzymują: 
1. Minister Infrastruktury, 
2. a/a. 


