Uchwała nr O- 06 - III - 2011
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 16 lutego 2011 r.
zmieniająca Instrukcję dotyczącą postępowania w sprawie świadczenia usług trans
granicznych, stanowiącej załącznik do uchwały KR IARP nr O – 10 – II - 2009 z dnia
1 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej postępowania w
sprawie świadczenia usług transgranicznych przez obywateli państw członkowskich
Unii

Europejskiej,

Konfederacji

Szwajcarskiej

oraz

państw

członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze

Gospodarczym,

zwanych

dalej

„państwami

członkowskimi”,

którzy

posiadają kwalifikacje zawodowe architekta w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim zmienionej uchwałą z dnia 3 czerwca 2009 r. O – 12 – II – 2009
Krajowej Rady Izby Architektów RP
na podstawie
art. 33 pkt 2 w związku z art. 20a, oraz art. 33d ust. 2 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.), Krajowa Rada Izby Architektów RP uchwala, co
następuje:
§1
W Instrukcji dotyczącej postępowania w sprawie świadczenia usług trans granicznych, w §5
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „oryginał potwierdzający obywatelstwo,
a w przypadku braku oryginału dokumentu jego odpis poświadczony za zgodność
z oryginałem zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie,”,

2) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „oryginał dokumentu poświadczający kwalifikacje
zawodowe usługodawcy, a w przypadku braku oryginału dokumentu jego odpis
poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującymi w tym zakresie,”.

§2
Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do uchwały KRIA RP nr O – 10 – II - 2009 z dnia
1 kwietnia 2009 r. w ten sposób, że w spisie załączników do „oświadczenia o zamiarze

1

świadczenia

usług

transgranicznych

w

zakresie

pełnienia

samodzielnych

funkcji

technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń”, wprowadza
się następujące zmiany:
1) pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „dokument potwierdzający obywatelstwo,”,
2) pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe
usługodawcy,”.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, i ma zastosowanie do spraw wszczętych
i niezakończonych do dnia jej podjęcia.

Wojciech Gęsiak

Waldemar Jasiewicz

Prezes Krajowej Rady

Sekretarz Krajowej Rady

Otrzymują:
1. Minister Infrastruktury
2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. a/a
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