Uchwała nr O – 01 – 2013
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 24 stycznia 2013 roku

w sprawie
sprostowania oczywistych omyłek
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 nr 5 poz. 42 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§1
Załącznik do uchwały KRIA nr O-13-II-2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia
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 – REGULAMIN 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
podlega sprostowaniu w zakresie popełnionych oczywistych omyłek pisarskich.
§2
1. W § 2 ust 3.
Dotychczasowe brzmienie: „3)

państwie członkowskim - należy przez to rozmieć

państwo

członkowskie

Szwajcarską

oraz

Unii

państwo

Europejskiej,
członkowskie

Konfederację
Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym;”
zastępuje się treścią:

„3)

państwie członkowskim - należy przez to rozumieć

państwo

członkowskie

Szwajcarską

oraz

Unii

państwo

Europejskiej,
członkowskie

Konfederację
Europejskiego

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

2. W § 5 ust. 6
Dotychczasowe brzmienie: „W przypadku stwierdzenia braków wniosku, Krajowa Rada
zawiadamiając wnioskodawcę o jego otrzymaniu równocześnie
wzywa go do usunięcia braków formalnych pisma pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wezwanie sporządza
się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.”
zastępuje się treścią:

„W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, Krajowa Rada
zawiadamiając wnioskodawcę o jego otrzymaniu równocześnie
wzywa go do usunięcia braków formalnych pisma pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wezwanie sporządza
się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.”

3. W § 5 ust. 7
Dotychczasowe brzmienie: „Termin usunięcia braków treści wniosku wynosi 7 dni. Termin
usunięcia innych braków (braki dokumentów, braki fiskalne)
ustala Krajowa Rada, z tym, że nie może on być krótszy niż 14
dni. Po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia braków
wniosku, Krajowa Rada pozostawia go bez rozpoznania, o czym
zawiadamia

wnioskodawcę.

Wzór

zawiadomienia

stanowi

załącznik nr 4 do regulaminu.”
zastępuje się treścią:

„Termin usunięcia braków treści wniosku wynosi 7 dni. Termin
usunięcia innych braków (braki dokumentów, braki fiskalne)
ustala Krajowa Rada, z tym, że nie może on być krótszy niż 14
dni. Po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia braków we
wniosku, Krajowa Rada pozostawia go bez rozpoznania, o czym
zawiadamia

wnioskodawcę.

Wzór

zawiadomienia

stanowi

załącznik nr 4 do regulaminu.”
W § 6 ust. 4
Dotychczasowe brzmienie: „W przypadku stwierdzenia braków wniosku lub załączonych do
niego dokumentów zespół opiniujący KKK przed wydaniem opinii
przygotowuje dla Krajowej Rady i przekazuje jej projekt wezwania
wnioskodawcy do usunięcia wskazanych braków, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu. Po uzupełnieniu przez
wnioskodawcę na wezwanie Krajowej Rady braków wniosku
zespół opiniujący KKK wydaje i przedstawia Krajowej Radzie
opinię, o której mowa w ust.3.”

zastępuje się treścią:

„W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub w załączonych
do niego dokumentach zespół opiniujący KKK przed wydaniem
opinii przygotowuje dla Krajowej Rady i przekazuje jej projekt
wezwania wnioskodawcy do usunięcia wskazanych braków,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu. Po
uzupełnieniu przez wnioskodawcę na wezwanie Krajowej Rady
braków wniosku zespół opiniujący KKK wydaje i przedstawia
Krajowej Radzie opinię, o której mowa w ust.3.”

W § 10
Dotychczasowe brzmienie: Krajowa Rada przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
szkolnictwa wyższego lub osobie wyznaczonej do pełnienia
funkcji koordynatora informacje o wydanych decyzjach w prawie
uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu
architekta – na zasadach określonych w rozporządzeniu
powołanym w § 3 ust. 1 pkt 8) niniejszego regulaminu.
zastępuje się treścią:

Krajowa Rada przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
szkolnictwa wyższego lub osobie wyznaczonej do pełnienia
funkcji koordynatora informacje o wydanych decyzjach w sprawie
uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu
architekta – na zasadach określonych w rozporządzeniu
powołanym w § 3 ust. 1 pkt 8) niniejszego regulaminu.

W § 11 ust. 1
Dotychczasowe brzmienie: W postępowaniu o uznanie kwalifikacji w systemie automatycznym
w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie przepisy ustawy
o samorządach,
przepisami

natomiast

ww.

ustawy

w

zakresie

przepisy

nieuregulowanym

ustawy

o

uznawaniu

kwalifikacji, i k.p.a.
zastępuje się treścią:

W

postępowaniu

o

uznanie

kwalifikacji

w

systemie

automatycznym w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie
przepisy

ustawy

o

samorządach,

natomiast

w

zakresie

nieuregulowanym przepisami ww. ustawy przepisy ustawy
o uznawaniu kwalifikacji i k.p.a.
W § 11 ust. 2 pkt 2
Dotychczasowe

brzmienie:

dokumenty

potwierdzające

kwalifikacje

zawodowe

do

wykonywania zawodu architekta, a w przypadku, gdy jest to

wymagane także zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym
wnioskodawcy;
zastępuje się treścią:

dokumentów

potwierdzających

kwalifikacje

zawodowe

do

wykonywania zawodu architekta, a w przypadku, gdy jest to
wymagane także zaświadczenia o doświadczeniu zawodowym
wnioskodawcy;
W § 11 ust. 2 pkt 3
Dotychczasowe brzmienie: zaświadczenie właściwego organu państwa członkowskiego, że
wnioskodawcy nie zawieszono prawa do wykonywania zawodu
architekta, wydane nie później niż na 3 miesiące od daty
przedłożenia.
zastępuje się treścią:

zaświadczenia właściwego organu państwa członkowskiego, że
wnioskodawcy nie zawieszono prawa do wykonywania zawodu
architekta, wydanego nie później niż na 3 miesiące od daty
przedłożenia.

W § 15
Dotychczasowe brzmienie: 1. Zmiany przepisów, powołanych w regulaminie - w brzmieniu
obowiązującym w dacie jego uchwalenia, nie wymagają zmian
regulaminu jeżeli pozostają bez wpływu na treść zawartych
w nim postanowień,.
zastępuje się treścią:

1. Zmiany przepisów, powołanych w regulaminie - w brzmieniu
obowiązującym w dacie jego uchwalenia, nie wymagają zmian
regulaminu jeżeli pozostają bez wpływu na treść zawartych
w nim postanowień.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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