
 
Uchwała nr O – 07 – III - 2013 

Krajowej Rady Izby Architektów RP 
z dnia 13 lutego 2013 r. 

 
w sprawie 

udost ępnienia dokumentów Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzi alności Zawodowej 
IARP zwi ązanych z zakupem siedziby dla potrzeb Zachodniopomo rskiej OIARP oraz 
upowa żnienia Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP do  reprezentowania Izby 

Architektów RP w post ępowaniu przed organami dyscyplinarnymi Izby Archite któw RP 
 
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 r. nr 5, poz. 42 z późn. 
zm.), uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
1. Krajowa Rada Izby Architektów RP postanawia udostępnić Krajowemu Rzecznikowi 

Odpowiedzialności Zawodowej IARP - na jego wniosek z dnia 11 lutego 2013 r. - 
kserokopie dokumentów związanych z zakupem siedziby dla potrzeb Zachodniopomorskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP.  

2. W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego Krajowa Rada Izby Architektów RP 
wnioskuje jednocześnie o ocenę przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej IARP zgodności działań członków Izby Architektów RP zaangażowanych w ten 
zakup, z punktu widzenia obowiązków członka izby określonych w art. 41 pkt 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), przy 
uwzględnieniu statusu pokrzywdzonego przysługującego Izbie Architektów RP  w tej 
sprawie. 

 
§ 2 

Krajowa Rada Izby Architektów RP upoważnia Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP do 
reprezentowania Izby Architektów RP w postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi Izby 
Architektów RP wszystkich instancji we wszelkich sprawach związanych z zakupem ww. 
siedziby, w tym do korzystania z przyznanych w tym postępowaniu uprawnień strony oraz 
wykonywania obowiązków procesowych, w szczególności do składania wszelkich wyjaśnień, 
oraz wglądu do akt sprawy i otrzymywania z nich odpisów. 
 

§ 3 
W zakresie formułowania w imieniu Izby Architektów RP pism procesowych, odwołań i zażaleń 
oraz formułowania pisemnych wniosków dowodowych w postępowaniu, o którym mowa wyżej, 
ustala się reprezentację łączną przynajmniej dwóch członków prezydium KRIARP, w tym 
Prezesa lub wiceprezesa zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Prezes Krajowej Rad      Sekretarz Krajowej Rady 

  


