KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, 5 marca2020 r.
l.dz. 111/KRIA/2020/w
Pan
Robert Krzysztof Nowicki
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z działaniami związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, mając na
uwadze podstawowy cel projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, jakim niewątpliwie jest unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się
tej choroby zakaźnej, Izba Architektów RP zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska
w poniższej sprawie.
Zgodnie z art. 15 oraz 16 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) okręgowe izby architektów mają
obowiązek zwołania posiedzeń zjazdów, jako najwyższych organów tych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z § 18 ust 5 Statutu Izby Architektów RP okręgowe zjazdy sprawozdawcze winny się odbyć
najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku. Przedmiotem tych zjazdów jest między innymi zatwierdzenie
sprawozdań finansowych izb okręgowych.
Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust 3 ustawy samorządowej w przypadku izb okręgowych, których
liczba członków nie przekracza 200 osób, zjazdy stanowią wszyscy członkowie tej izby. Izbą okręgową,
której Zjazd stanowią wszyscy architekci zamieszkujący dane województwo jest Lubuska Okręgowa Izba
Architektów RP. Analogiczna sytuacja istnieje w województwie warmińsko-mazurskim oraz opolskim.
W pozostałych przypadkach zjazdy stanowią delegaci.
Biorąc pod uwagę art. 17 ust 1 ustawy samorządowej quorum stanowi połowa członków Zjazdu,
a zatem w przypadku Lubuskiej, Warmińsko-Mazurskiej lub Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
ok. 100 osób. W każdym, jednak przypadku organizacja okręgowego Zjazdu wiąże się z koniecznością
odbycia posiedzenia znaczącej liczby osób.
Ani przepisy ustawy samorządowej, ani przepisy wewnętrzne, w tym Statutu Izby Architektów
RP, nie przewidują możliwości przeprowadzenia zjazdu w formie pisemnej, tj. bez konieczności odbycia
posiedzenia. Kompetencję w zakresie zmiany statutu posiada Krajowy Zjazd, który odbędzie się dopiero
w czerwcu br. Zwołanie natomiast Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego w celu zmiany regulacji
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wewnętrznych w dostosowaniu do możliwości przeprowadzenia zjazdów okręgowych w formie pisemnej
wymagałoby również zgromadzenia blisko 90 osób z całej Polski. Należy podkreślić, że nie ma również
przepisu, w tym przepisu rangi ustawowej, zakazującego podejmowania uchwały w tym trybie.
W świetle informacji o zidentyfikowaniu w województwie lubuskim pierwszego przypadku
koronawirusa, istnieje bardzo wysokie ryzyko braku quorum na posiedzeniach okręgowych zjazdów nie
tylko w tym województwie, ale również w całej Polsce. Jednocześnie zorganizowanie posiedzenia
znacznej liczby osób w jednym miejscu może wiązać się z ryzykiem rozprzestrzenienia się wirusa.
W świetle powyższego zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o potwierdzenie, że z uwagi na
zaistniałe okoliczności posiadające charakter siły wyższej, istnieje możliwość przeprowadzenia zjazdów
okręgowych w formie pisemnej przy użyciu narzędzi informatycznych. Przyjęcie takiego rozwiązania
zapewni możliwość realizacji obowiązków jednostek organizacyjnych Izby Architektów RP w zakresie
sprawozdawczości finansowej, przy zminimalizowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.
Nadmieniam również, że na dzień dzisiejszy zarówno członkowie izb okręgowych wskazanych jw. oraz
delegaci na zjazd w pozostałych okręgach dysponują materiałami pozwalającymi na podejmowanie
decyzji w sprawach, które są przedmiotem zwołanych zjazdów. Do decyzji pozostałaby zmiana formy
głosowania i jego termin, wyłącznie jako dopuszczalne w tej szczególnej sytuacji, których zasady
mogłyby być przyjęte w formie uchwały Krajowej Rady IARP na najbliższym posiedzeniu organu tj. 17
marca 2020 r.
Z uwagi na zbliżające się terminy zjazdów okręgowych prosimy o możliwie pilną odpowiedź.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Do wiadomości :
- jednostki organizacyjne Izby Architektów RP /wszystkie/
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