Uchwała nr O- 08 - III - 2011
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 16 lutego 2011 roku
w sprawie
zmiany Regulaminu 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, zwanych dalej Państwami Członkowskimi, którzy nabyli
w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do
wykonywania zawodu architekta – przyjętego uchwałą KRIA nr O – 13 – II - 2009 z dnia
1 kwietnia 2009 r. – dalej „Regulaminu”
na podstawie
przepisu art. 33 w związku z przepisem art. 33a -33d 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. Dz. U. 2008r. Nr 210, poz. 1321) oraz przepisów
rozdziału 1 i 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr
63, poz. 394),
Krajowa Rada Izby Architektów RP uchwala, co następuje:
§1
W związku z wejściem w życie z dniem 20 października 2009 r. rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie
uznania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. 2009 r. Nr 164 poz.1312) zmienia się Regulamin
przyjęty uchwałą KRIA nr O – 13 – II - 2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. w następujący sposób:
1)

- w § 5 ust. 2 wykreśla się dotychczasową treść i nadaje mu następujące brzmienie:
„2. W toku postępowania wnioskodawca przedkłada kserokopie dokumentów, w języku
polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza
przysięgłego. Rada może żądać przedłożenia poświadczonych kopii dokumentów.”,

2)

- w § 12

-

w ust. 1 pkt 2) wykreśla się słowa: „oryginałów wraz z kserokopiami lub
uwierzytelnionych odpisów„ i w to miejsce wpisuje się słowo: „kserokopii:”,

1

-

w ust. 1 pkt 2) lite e) wykreśla się słowo „regulowanego” i w to miejsce wpisuje słowo
„architekta”,

3)

- zmienia się treść § 12 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„2. W razie wątpliwości Krajowa Rada może wystąpić do Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego o opinię, czy ukończone przez wnioskodawcę zagraniczne
studia wyższe mogą być uznane w Polsce za równorzędne.”,

4)

- dodaje się § 12 ust. 3 następującej treści:
„3. Rada może żądać przedłożenia poświadczonych kopii dokumentów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1), 2) i pkt 4).”
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że znajduje także
zastosowanie do spraw wszczętych po dniu 20 października 2009 r. i nie zakończonych 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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