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Uchwała nr O-04-III-2011 

Krajowej Rady Izby Architektów RP 

z dnia 3 lutego 2011 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr O-38-II-2009 z dnia 25 listopada 2009r., zmienionej 

uchwałą nr O-12-II-2010 z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie warunków i trybu 

nadawania odznaki członkowskiej oraz odznaki honorowej Izby Architektów.  

 

na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, ze zm.), § 5 ust 2 

Statutu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej przyjętego uchwałą nr 2 Krajowego 

Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. ze 

zm. w związku z Uchwałą nr 6 VI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów 

z dnia 16 maja 2009r. w sprawie ustanowienia odznaki członkowskiej oraz odznaki 

honorowej Izby Architektów RP, uchwala się co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr O-38-II-2009 w sprawie warunków i trybu nadawania odznaki członkowskiej 

oraz odznaki honorowej Izby Architektów, wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 4 ust 2: 

a) w lit. a skreśla się wyrazy: „na uzasadniony wniosek organu lub organów tej 

izby”, 

b) w lit b skreśla się wyrazy: „uzasadniony wniosek okręgowych i krajowych 

organów Izby Architektów”,  

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5 1. Wszyscy Prezesi Krajowej Rady Izby Architektów RP, w tym Prezesi, 

których mandaty wygasły na skutek upływu kadencji, Wiceprezesi Krajowej Rady 

Izby Architektów RP, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz 

Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, tworzą Kapitułę Odznaki 

Honorowej II stopnia. Na czele Kapituły Odznaki Honorowej II stopnia stoi Prezes 

Krajowej Rady Izby Architektów RP, który kieruje jej pracami.  

2. Wszyscy przewodniczący okręgowych rad izby, w tym przewodniczący, 

których mandaty wygasły na skutek upływu kadencji, wiceprzewodniczący 

okręgowych izb architektów, okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej 

oraz przewodniczący okręgowych sądów dyscyplinarnych, tworzą Kapitułę 

Odznaki Honorowej I stopnia. Na czele Kapituły Odznaki Honorowej I stopnia stoi 

właściwy przewodniczący okręgowej rady izby, który kieruje jej pracami.  
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3. Kapituły zwoływane są nie częściej, niż dwa razy do roku odpowiednio przez 

Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP albo przewodniczącego okręgowej 

izby architektów. 

4. Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP albo przewodniczący okręgowej 

rady izby może upoważnić innego członka właściwej Kapituły do kierowania jej 

pracami. 

5. Kapituły rozpoznają sprawy dotyczące wystąpienia o przyznanie odznaki 

honorowej na podstawie wniosków okręgowych i krajowych organów Izby 

Architektów RP, przy czym wnioski do Kapituły Odznaki Honorowej II stopnia 

składać mogą wyłącznie okręgowe rady izb oraz krajowe organy Izby 

Architektów RP.  

6. Wnioski o przyznanie odznaki honorowej, o której mowa w § 4 ust 2 lit a 

składają Kapituły Odznaki Honorowej I stopnia, właściwe miejscowo dla miejsca 

zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy. Wniosek wraz z uzasadnieniem 

przekazuje się właściwej okręgowej radzie izby.  

7. Wnioski o przyznanie odznaki honorowej, o której mowa w § 4 ust 2 lit b 

składa Kapituła Odznaki Honorowej II stopnia. Wniosek wraz z uzasadnieniem 

przekazuje się Krajowej Radzie Izby Architektów RP. 

8. Uzasadnienie wniosku Kapituły, o którym mowa w ust 6 i 7 powinno zawierać 

w szczególności opis zasług osoby, której wniosek dotyczy, obszar jej 

działalności oraz w przypadku osób będących członkami samorządu wskazanie 

stażu członkowskiego.” 

§ 2 

Traci moc uchwała nr O-13-II-2010 z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie 

powołania Kapituły Odznaki Honorowej II stopnia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

Wojciech Gęsiak       Waldemar Jasiewicz 

Prezes Krajowej Rady      Sekretarz Krajowej Rady 

 

 

 

Uchwałę otrzymują:  

1. Minister właściwy ds. budownictwa  

2. a/a 


