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Protokół z X Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej Okr ęgowej Izby Architektów RP,  

który odbył si ę w dniu 22 marca 2013r.  

w sali konferencyjnej Hotelu  Branicki przy ul. Zam enhoffa 25 w Białymstoku  

             

 

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP Uchwałą nr 4/2013 z dnia 06.02.2013r. zwołała 

X Sprawozdawczy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, ustalając termin na dzień 

22.03.2013r.  

Wszyscy delegaci uprawnieni do uczestnictwa w Zjeździe zostali zawiadomieni listami e-mail 

(data  nadania  11.02.2013r.)  o  terminie  i  miejscu  obrad  zjazdu  wraz  z  pouczeniem  

o obowiązkowym stawiennictwie. Listami poleconymi (data nadania 26.02.2013r.) otrzymali 

porządek obrad, sprawozdania z działalności organów izby, a także sprawozdanie z realizacji 

budżetu w roku 2012 oraz założenia przychodów i wydatków w roku 2013, z wyłączeniem 

sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej PDOIA RP. Komisja Rewizyjna przedstawia swoje 

sprawozdanie w dniu Zjazdu. Zjazd rozpoczął się o godz. 1030 w sali konferencyjnej Hotelu 

Branicki w Białymstoku. 

Przewodniczący  PDORIA  RP  Stanisław  Łapieński-Piechota  otwierając  obrady 

przywitał zebranych i przedstawił propozycję składu osobowego Prezydium Zjazdu. Delegaci  

w  głosowaniu  jawnym  przy  34  głosach  za  i  2  wstrzymujących  się,  wybrali  Prezydium  

w zaproponowanym przez Przewodniczącego składzie tj.: 

- Przewodnicz ący Zjazdu – Waldemar Jasiewicz, 

- Z-pca Przewodnicz ącego – Mirosław Siemionow, 

- Sekretarz Zjazdu – Urszula Gołubowska-Witek . 

Następnie  Przewodniczący  PDORIA  RP  oddał  głos  przedstawicielowi  KRIA  RP 

Waldemarowi  Jasiewiczowi,  aby  mógł  przybliżyć  zebranym aktualną  problematykę  pracy  

KRIA  RP.  Kol.  Waldemar  Jasiewicz  zaproponował  aby  jednocześnie  delegaci  zgłaszali 

Sekretarzowi  Zjazdu  propozycje  członków  Komisji  Zjazdowych,  a  następnie  nadmienił  

o przeniesieniu siedziby KRIA RP na ul. Stawki 2A w Warszawie. Przedstawił zagadnienia 

projektu ustawy deregulacyjnej dot. swobodnego dostępu do zawodów, w tym starania KRIA 

RP  aby  architekci  mogli  uzyskiwać  uprawnienia  do  kierowania  robotami  budowlanymi  

i korzystali z nich przynależąc do Izby Architektów nie Izby Inżynierów Budownictwa oraz 

informację iż odrzucony został pomysł likwidacji Izby Urbanistów.  Przybliżył kwestię sporną  

z  Izbą  Inżynierów o  właściwą  przynależność  izbową  architektów po studiach I  stopnia, 

dotycząca tego aby jeśli w/w ustawa deregulacyjna wejdzie w życie, IARP zrzeszała wszystkie 
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osoby z wykształceniem architektonicznym. Wspomniał o powołaniu Komisji Kodyfikacyjnej,  

a następnie nadmienił o sukcesie KRIA RP w rozmowach z Urzędem Zamówień Publicznych 

w/s przetargów, w których jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Poinformował zebranych 

o wzroście składki grupowego ubezpieczenia OC w 2013r. powodowanej zwiększoną ilością 

występowania szkód w wyniku błędów projektowych przypisywanych architektom, a tym samym 

znacznym  wzrostem  wypłat  odszkodowań  oraz  o  wprowadzeniu  dodatkowego  wsparcia   

dla architektów (asysty prawnej) w ramach podstawowego pakietu ubezpieczenia. Następnie 

przybliżył  powody wystąpienia z ACE związane z niesprawiedliwym systemem naliczania 

składek. Wspomniał, iż od przyszłego roku Targi BUDMA zostaną przekwalifikowane na Targi 

Architektury BUDMA i będą przesunięte ze stycznia na kwiecień.  Poinformował o zastrzeżeniu 

w grudniu 2012r. przez KRIA RP w Urzędzie Patentowym nazwy „architekt IARP” ze względu 

na częste nadużycia przez osoby bez wykształcenia architektonicznego i ze sfałszowanymi 

uprawnieniami. Nadmienił o rozpoczęciu nowego rozdziału współpracy z SARP w/s nowelizacji 

porozumienia o współpracy z 2002r.  oraz pilotażowym programie dla dzieci i  młodzieży 

„Kształtowanie przestrzeni”.  Przybliżył zebranym zagadnienia projektu zmian ustawowych,  

wg których przy skróceniu wymaganej praktyki zawodowej architektów do 1,5 roku, egzamin 

dyplomowy  abiturienta  wydziału  architektury  mógłby  być  równoległy  z  egzaminem  

na uprawnienia po podpisaniu porozumienia właściwej OIA RP z WA uczelni. Wspomniał  

o ukończeniu modelu e-learningu. Kończąc poinformował, iż wydawany przez IARP „Zawód 

Architekt”  jest  na  pierwszym  miejscu  w  rankingu  najbardziej  poczytnych  pism 

architektonicznych w Polsce. 

Następnie Przewodniczący Zjazdu odczytał porządek X Sprawozdawczego Zjazdu 

Podlaskiej  Okręgowej  Izby  Architektów  RP.  Porządek  został  przyjęty  jednogłośnie  

w przedstawionej formie. 

Zgodnie z 5 punktem porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Zjazdu. Wobec 

braku propozycji z sali Przewodniczący Zjazdu zaproponował: 

� Komisję  Skrutacyjną  w składzie: Barbara Sarna, Alina Czyżewska-Saulewicz, Tomasz 

Ołdytowski - Komisja w zaproponowanym składzie została wybrana w głosowaniu jawnym  

przy 35 głosach za i 1 wstrzymującym się; 

� Komisję Mandatową w składzie: Małgorzata Maksimowicz, Krzysztof Brański, Andrzej Koć - 

Komisja  w  zaproponowanym  składzie  została  wybrana  w  głosowaniu  jawnym  

przy 34 głosach za i 2 wstrzymujących się; 

� Komisję  Uchwał  i  Wniosków w składzie:  Józef  Matwiejuk,  Maciej  Pokorski,  Mirosław 

Snarski. Mirosław Snarski nie zgodził się za swoją kandydaturę i zaproponował w zamian 

Annę Marię Lebiedzińską-Łukszę - Komisja z w/w zmianą w zaproponowanym składzie 

została wybrana w głosowaniu jawnym  przy 35 głosach za i 1 wstrzymującym się. 

Następnie Komisje ukonstytuowały się w składach podanych w stosownych protokołach komisji: 
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 - Komisja Skrutacyjna  ukonstytuowała się w składzie: Przewodnicząca Barbara Sarna,  

Sekretarz Tomasz Ołdytowski, Członek Alina Czyżewska-Saulewicz; 

- Komisja  Mandatowa  ukonstytuowała  się  w  składzie:  Przewodniczący  Krzysztof 

Brański, Sekretarz Małgorzata Maksimowicz, Członek Andrzej Koć ; 

- Komisja Uchwał i Wniosków  ukonstytuowała się w składzie: Przewodnicząca Anna 

Maria Lebiedzińska-Łuksza, Sekretarz Józef Matwiejuk, Członek Maciej Pokorski. 

 Przewodniczący  Zjazdu  poprosił  Komisję  Mandatową  o  podanie  quorum. 

Przewodniczący Komisji Mandatowej ogłosił ważność Zjazdu - w Zjeździe wzięło udział 36 

delegatów, a quorum wymagane zgodnie z Regulaminem organizacji i trybu przeprowadzania 

zjazdów  oraz  wyborów do  organów jednostek  organizacyjnych  samorządu  zawodowego 

architektów  -  Izby  Architektów  RP  stanowi  co  najmniej  połowa  uprawnionych  

do głosowania czyli 27 delegatów.  

Zgodnie z 6 punktem porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłosił przejście do tematu 

sprawozdań organów PDOIA RP. Ponieważ wszyscy delegaci otrzymali w/w sprawozdania  

w zawiadomieniach o Zjeździe, Przewodniczący Zjazdu zapytał zebranych czy jest potrzeba 

odczytywania  pełnych  tekstów  sprawozdań.  Zjazd  przez  aklamację  zdecydował,  

że  Przewodniczący  organów  PDOIA  RP  przedstawią  wersje  skrócone  i  ewentualnie 

uzupełnienia sprawozdań z działalności.  

Przewodniczący Rady PDOIA RP Stanisław Łapieński-Piechota przedstawił zebranym krótkie 

uzupełnienie  do  sprawozdania  z  działalności  Rady  w  okresie  od  20.02.2012r.  

do  28.02.2013r.  dotyczące  delegowania  członka  Rady  PDOIA  RP  Agnieszki  Dudy   

do współpracy  z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej. 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej PDOIA RP Maciej Pokorski poinformował 

zebranych  iż  sprawozdanie  z  działalności  OKK  w  okresie  20.02.2012r.-22.02.2013r.  

nie wymaga uzupełnień. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PDOIA RP Józef Matwiejuk poinformował 

zebranych, iż nie ma potrzeby uzupełnienia sprawozdania z działalności Rzecznika w okresie 

14.02.2012r.-14.02.2013r., 

Podobnie Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego PDOIA RP Marek Zalewski nie 

zgłosił potrzeby uzupełnienia sprawozdania z działalności OSD w okresie od 26.03.2012r.-

22.03.2013r. 

Przewodniczący Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  PDOIA RP Jerzy Łucki przedstawił  pełne 

sprawozdanie OKR podsumowując kolejny rok działalności Podlaskiej Okręgowej Rady Izby 

Architektów RP i informując zebranych o pozytywnych wynikach przeprowadzonej kontroli. 

Kończąc  Przewodniczący  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  zgłosił  wniosek  o  udzielenie 

absolutorium Radzie PDOIA RP.  

 Następnie  zgodnie  z  7  punktem  porządku  obrad  Przewodniczący  Zjazdu  ogłosił  
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15 minutową przerwę na składanie przez delegatów wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków. 

 Ponieważ  po  przerwie  delegaci  nie  mieli  pytań  dodatkowych  do  sprawozdań  

z działalności organów PDOIA RP Przewodniczący Zjazdu ogłosił przejście do głosowania nad 

przyjęciem w/w sprawozdań. Wszystkie sprawozdania organów PDOIA RP zostały przyjęte  

en bloc w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 35 głosach za.  

 Skarbnik PDOIA RP w skrócie przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu w roku 

2012  oraz  założenie  przychodów  i  wydatków  w  roku  2013,  które  delegaci  otrzymali  

w zawiadomieniach o zjeździe. Ponieważ delegaci nie mieli pytań Przewodniczący Zjazdu 

ogłosił  przejście  do  głosowania  nad  przyjęciem  uchwały  budżetowej.  Uchwała  nr  1  

X  Sprawozdawczego  Zjazdu  PDOIA RP w sprawie  budżetu  Podlaskiej  Okręgowej  Izby 

Architektów RP na rok 2013 została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 33 głosach za  

i 2 delegatach wstrzymujących się od głosu.   

 Następnie Zjazd przystąpił do głosowania nad udzieleniem absolutorium Radzie PDOIA 

RP. W wyniku głosowania jawnego Rada PDOIA RP uzyskała absolutorium 28 głosami za,  

przy 1 głosie przeciw i 6 wstrzymujących się, w formie  Uchwały nr 2  X Sprawozdawczego 

Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 

Wyniki w/w głosowań zawarte zostały w stosownych protokołach Komisji Skrutacyjnej. 

 Zgodnie z 10 punktem porządku obrad Przewodniczący Zjazdu rozpoczął dyskusję  

nad złożonymi wnioskami. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawiła wniosek 

kol.  Małgorzaty  Maksymowicz  uzupełniony  przez  kol.  Dariusza  Markuszewskiego  

o  zorganizowanie  szkolenia dot.  sporządzania projektów decyzji  o  warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego, poprowadzonego przez  

specjalistów z SKO.   

 W trakcie przygotowywania w/w wniosku w formie pisemnej, w związku z głosami 

delegatów o braku informacji o bieżących działaniach KIA, jako Przedstawiciel KRIA RP 

Waldemar Jasiewicz poinformował, iż w KRIA podjęta została decyzja, aby wykorzystując 

system  informatyczny  IA  od  kwietnia  br.  dostarczać  każdemu członkowi  IARP poprzez 

newsletter  informacje  o  bieżących  pracach  organów KIA  RP,  które  będą  dostępne  po 

zalogowaniu się. 

 Wniosek kol. Małgorzaty Maksymowicz dot. w/w szkolenia został przyjęty w głosowaniu 

jawnym przy 31 głosach za i 4 wstrzymujących się. Komisja Uchwał i Wniosków przygotuje 

Uchwałę nr 3 X Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w tej sprawie. 

 Następnie kol. Piotr Kuczyński zgłosił wniosek o opinię prawną dotyczącą wyjaśnienia 

faktycznego  zakresu  uzyskiwanych  przez  architektów uprawnień  do  kierowania  robotami 

budowlanymi w specjalności architektonicznej  wydawanych w Izbie Inżynierów Budownictwa. 

Głos w dyskusji zabrali kol. Tomasz Ołdytowski, kol. Józef Matwiejuk oraz Przewodniczący 

PDORIA RP Stanisław Łapieński-Piechota. Przewodniczący Zjazdu Waldemar Jasiewicz jako 
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przedstawiciel KRIA RP zdecydował, iż podniesiona wyżej kwestia ograniczania do specjalności 

architektonicznej nadawanych architektom w Izbie Inżynierów Budownictwa uprawnień wymaga 

poruszenia na poziomie KRIA RP. 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zjazdu podziękował za przybycie  

i zamknął obrady. 

    

              Przewodniczący Zjazdu                                       Sekretarz Zjazdu 

     Waldemar Jasiewicz     Urszula Gołubowska-Witek 
 


