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Protokół z XII Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP,  

który odbył się w dniu 11 marca 2016r.  

w sali konferencyjnej Hotelu  Branicki przy ul. Zamenhoffa 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 2/2016 z dnia 13.01.2016r. zwołała 

XII Sprawozdawczy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP ustalając termin na dzień 

11.03.2016r.  

Wszyscy delegaci uprawnieni do uczestnictwa w Zjeździe zostali zawiadomieni listami 

poleconymi (data nadania 26.01.2016r.) o terminie i miejscu obrad zjazdu wraz z pouczeniem    

o obowiązkowym stawiennictwie. Listami poleconymi (data nadania 24.02.2016r.) otrzymali 

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

budżetu w roku 2015 oraz założenia przychodów i wydatków w roku 2016, z wyłączeniem 

sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej PDOIA RP. Komisja Rewizyjna przedstawia swoje 

sprawozdanie w dniu Zjazdu. Zjazd rozpoczął się o godz. 1010 w sali konferencyjnej Hotelu 

Branicki w Białymstoku. 

Przewodnicząca PDORIA RP Barbara Sarna otwierając obrady przywitała zebranych   

i przekazała głos Przedstawicielowi KRIA RP Krzysztofowi Ozimkowi, który przybliżył zebranym 

aktualną problematykę pracy KRIA RP.  

Omówił interwencję w Komisji Europejskiej oraz w biurze tłumaczeń w Luksemburgu, dzięki 

której udało się sprostować błąd eliminujący przez ponad 10 lat wiele polskich pracowni 

projektowych i związanych z nimi zawodowo architektów ze startowania w przetargach 

publicznych. Przekłamanie w tłumaczeniu w języku polskim wymagano dokumentowania 

dorobku projektowego z ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty, podczas gdy w innych językach 

była mowa o dokumentowaniu dorobku z okresu dłuższego niż 3 lata. Zapis o dorobku z 3 lat 

dotyczył wyłącznie nowopowstających firm. Oficjalne sprostowanie zostało przysłane z Brukseli 

2 lutego 2016r. 

Wspomniał o prowadzonych równolegle pracach nad nowelizacją Ustawy o Zamówieniach 

Publicznych, która musi ukazać się do 18.04.2016r., aby wprowadzić dostosowanie                 

do dyrektywy unijnej. W innym przypadku finansowanie ze środków unijnych zostanie 

wstrzymane. 

Omówił zmieniony status współpracy z organami rządowymi w nowym układzie politycznym, 

który pozwala szybko uzyskać wynik. Zgodnie z nim opracowywany jest obecnie Kodeks 

Budowlany. Status współpracy z Sejmem jeszcze nie istnieje. Projekty aktów prawnych 
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aktualnie przygotowywane są wewnątrz urzędu (rządu). Można złożyć do urzędu (rządu) 

propozycje jako stanowisko IARP lub SARP. Są one opracowywane w urzędzie (rządzie)             

i przekazywane bezpośrednio posłom. Nie ma już konsultacji.  

Poinformował delegatów o kolejnym, cyklicznym spotkaniu architektonicznej Grupy 

Wyszehradzkiej (V4) złożonej z Izb Architektów Czech, Słowacji, Węgier i Polski,                 

które odbędzie się w dniach 8-10.04.2016r. w Ustroniu. Na spotkaniu omawiane będą 

standardy wykonywania zawodu w powiązaniu z wycenami, etyką oraz ubezpieczeniami. 

Wszystkie 4 kraje jednocześnie zmagają się z podobnymi problemami - cenniki w powiązaniu 

ze standardami są przedmiotem dyskusji środowiskowych. Architekci czescy swoje zasady 

wycen powiązane ze standardami wykonywania zawodu skonsultowali już z czeskim 

odpowiednikiem polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co jest warte uwagi               

w świetle problemów po kontrolach UOKiK w Polsce. Standardy te sprowadzają się                             

do opracowania kalkulatora wycen poszczególnych prac projektowych. Z uwagi na tożsamą 

tematykę debaty przedzjazdowej Grupy V4 oraz zjazdu nadzwyczajnego IARP, przedstawiciele 

Grupy V4 zaproszeni zostali przez KRIA RP do Ustronia. 

Wspomniał o pracach nad opracowaniem wzorcowej umowy architekt-klient, aby uzyskać               

dla niej rekomendację Urzędu Zamówień Publicznych. 

Poinformował delegatów o wdrażanym aktualnie rozszerzeniu zbiorowych ubezpieczeń 

architektów o ubezpieczenia zdrowotne, aby zapewnić łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej 

rodzinom i współpracownikom. Wspomniał o bardzo dużej ilości wezwań do zapłaty                

dla architektów, którzy opłaty za zbiorowe ubezpieczenie rozłożyli na raty i zapomnieli                

o opłacaniu kolejnych rat.  

Następnie życząc owocnych obrad Przedstawiciel KRIA RP przekazał głos Przewodniczącej 

PDORIA RP. 

Przewodnicząca PDORIA RP Barbara Sarna przedstawiła propozycję składu 

osobowego Prezydium Zjazdu. Delegaci w głosowaniu jawnym przy 53 głosach za                      

i 1 wstrzymującym się, wybrali Prezydium w zaproponowanym przez Przewodniczącą składzie 

tj.: 

- Przewodniczący Zjazdu – Stanisław Łapieński-Piechota, 

- Z-pca Przewodniczącego – Tomasz Walczuk, 

- Sekretarz Zjazdu – Urszula Gołubowska-Witek. 

Następnie Przewodniczący Zjazdu ogłosił głosowanie nad przyjęciem porządku obrad                   

XII 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 Przewodnicząca Rady PDOIA RP zaproponowała: 

 Komisję Mandatową w składzie: Mirosław Snarski, Marek Tekień, Sławomir Maksimowicz - 
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Komisja w zaproponowanym składzie została wybrana w głosowaniu jawnym jednogłośnie; 

 Komisję Skrutacyjną w składzie: Alina Czyżewska-Saulewicz, Małgorzata Maksimowicz, 

Anna Maria Lebiedzińska-Łuksza - Komisja w zaproponowanym składzie została wybrana  

w głosowaniu jawnym  jednogłośnie; 

 Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Józef Matwiejuk, Janusz Grycel, Magdalenia Hyży-

Rydzewska - Komisja w zaproponowanym składzie została wybrana w głosowaniu jawnym  

przy 52 głosach za i 2 wstrzymujących się. 

Następnie Przewodniczący Zjazdu poprosił Komisje o ukonstytuowanie się. Komisje 

ukonstytuowały się w składach podanych w stosownych protokołach Komisji. 

 Przewodniczący Zjazdu poprosił Komisję Mandatową o podanie quorum. 

Przewodniczący Komisji Mandatowej ogłosił ważność Zjazdu - w Zjeździe wzięło udział 54 

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 39 delegatów.  

 Zgodnie z 6 punktem porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłosił przejście             

do tematu sprawozdań organów PDOIA RP. Ponieważ wszyscy delegaci otrzymali                  

do zapoznania się teksty w/w sprawozdań w zawiadomieniach o Zjeździe, z wyłączeniem 

sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej PDOIA RP, Przewodniczący 

PDOKR IARP Jerzy Łucki przedstawił 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.  

Wobec braku pytań Przewodniczący Zjazdu ogłosił przejście do głosowania w/s absolutorium. 

Po głosowaniu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Alina Czyżewska-Saulewicz ogłosiła 

komunikat w sprawie w/w głosowania: w wyniku głosowania jawnego Rada PDOIA RP uzyskała 

absolutorium 51 głosami za, przy 3 wstrzymujących się, w formie Uchwały nr 1                        

XII Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 

Następnie Skarbnik PDOIA RP przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu w roku 2015    

oraz założenie przychodów i wydatków w roku 2016, które delegaci otrzymali                            

w zawiadomieniach o Zjeździe.  

 Na wniosek Przewodniczącego Zjazdu głosowanie w/s przyjęcia sprawozdań Organów 

PDOIA RP zostało przeniesione przed przerwę planowaną w punkcie 9 porządku obrad. 

Ponieważ 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 w głosowaniach jawnych przy 51 

głosach za i 3 wstrzymujących się. Wyniki w/w głosowań zawarte zostały w stosownych 
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protokołach Komisji Skrutacyjnej. 

 Następnie Przewodniczący Zjazdu ogłosił 15 minutową przerwę na składanie przez 

delegatów wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków. 

 Po przerwie Przewodniczący Zjazdu otworzył dyskusję w/s preliminarza budżetowego. 

Przewodniczący PDOKR IARP Jerzy Łucki poprosił o wyjaśnienie wzrostu budżetu                      

w formularzu nr 2 pkt D2 i podanie w jakim celu zostały zabezpieczone środki. Skarbnik PDOIA 

RP Tomasz Rogala poinformował zebranych iż Rada PDOIA RP postanowiła podnieść kwotę 

diety za posiedzenia Rady ze 100zł za posiedzenie na 150zł za posiedzenie. Przewodniczący 

PDOKR zasugerował, iż bardziej adekwatnym rozwiązaniem byłoby wynagradzanie członków 

PDORIA RP za prace zlecone, przy niezmienionej kwocie diety za posiedzenie. Jednocześnie 

zauważył, iż budżet za rok 2015 był wykonany zgodnie z preliminarzem i nie został 

przekroczony. 

Następnie głos zabrał Kol. Marek Tryburski mówiąc, iż wzrost diet za posiedzenia powinien być 

podnoszony jedynie o współczynnik inflacyjny i objąć powinien członków wszystkich organów 

PDOIA RP, nie tylko Rady. Głos zabrał Sekretarz PDORIA RP Wojciech Lizurej tłumacząc,                  

iż członkowie Rady wykonują szereg obowiązków dodatkowych poza posiedzeniami. Skarbnik 

PDORIA RP Tomasz Rogala zobowiązał się do sporządzenia na kolejny Zjazd regulaminu 

wypłacania diet. 

Przewodniczący Zjazdu poprosił przedstawiciela KRIA RP o zabranie głosu w toczącej się 

dyskusji i informację czy decyzja o wysokości diet leży w gestii KRIA RP czy Rad Izb 

Okręgowych. Sekretarz KRIA RP Krzysztof Ozimek poinformował zebranych, iż maksymalna 

możliwa wysokość diety to 140zł. Na wypłatę diet może być przeznaczone maksymalnie 20% 

budżetu i dodatkowe 5% dla członków organów podejmujących aktywność. W Mazowieckiej 

OIARP wypłacane jest 1,5 diety członkom podejmującym aktywność. W Małopolskiej i Śląskiej 

OIARP wypłacane są sztywne ryczałty. 

 Następnie Przewodniczący Zjazdu zamknął dyskusję i ogłosił przejście do głosowania 

nad przyjęciem uchwały budżetowej. Komisja Mandatowa podała do wiadomości, iż Zjazd                  

ma quorum po przerwie - obecnych jest 49 delegatów. Uchwała nr 7 XII Sprawozdawczego 

Zjazdu PDOIA RP w sprawie budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP na rok 2016 

została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 46 głosach za i 3 delegatach wstrzymujących się      

od głosu.   

 Zgodnie z 13 punktem porządku obrad Przewodniczący Zjazdu poprosił Komisję Uchwał 

i Wniosków o przedstawienie wniosków złożonych przez delegatów w trakcie przerwy.  

Kol. Jan Hahn złożył wniosek pisemny, aby PDOIA RP wystąpiła do KRIA RP o wystąpienie              

do Sejmu RP z uwagą, że zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie 

ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów w ustawie                             

o ochronie przeciwpożarowej, a zwłaszcza w art. 6 ust 2,5,7 oraz art.6e posiadają wady prawne 
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opisane w treści wniosku, dot. uprawnień Straży Pożarnej dokonującej odbioru budynku                        

do wnioskowania o cofnięcie uzgodnienia ppoż. i pozwolenia na budowę. Zjazd zobowiązał 

Radę PDOIA RP do przekazania w/w wniosku do Komisji d/s Legislacji w KRIA RP. 

Kol. Przemysław Tryburski zabrał głos prosząc delegatów, aby podawać dane e-mailowe, 

również dane firmowe do internetowego kontaktu ze strony PDOIA RP. 

Kol. Agnieszka Duda zgłosiła prośbę do Sekretarza KRIA RP Krzysztofa Ozimka, aby zabrał 

głos w/s stanowiska GUNBu dot. zawartości branż w projekcie budowlanym. Wątpliwości        

kol. A. Dudy poparł również kol. Dariusz Markuszewski. Sekretarz KRIA RP poinformował 

delegatów, iż interpretacja GUNBu mówiąca, iż można nie załączać do projektu budowlanego 

projektów branżowych instalacji była nadinterpretacją niezgodną z prawem i nie ma podstaw 

żeby je z zawartości projektu budowlanego wykluczyć. Następnie odniósł się do w/w wniosku 

kol. J. Hahna informując, że zgodnie z przytoczonymi we wniosku przepisami Straż Pożarna  

ma jedynie sprawdzać zgodność wykonania budynku z dokumentacją projektową.  

Kol. Paweł Aleksandrowicz skierował pytanie również do przedstawiciela KRIA RP Krzysztofa 

Ozimka o aktualny tryb prac legislacyjnych KRIA RP dotyczących niejasności w przepisach. 

Sekretarz KRIA RP K. Ozimek potwierdził, iż prace legislacyjne są obecnie utrudnione,         

gdyż KRIA RP otrzymała projekty zmian w przepisach z tygodniowym terminem                               

do zaopiniowania. Kol. Paweł Aleksandrowicz zasugerował, iż KRIA RP powinna informować   

na bieżąco izby okręgowe o planowanych zamianach w przepisach prawa budowlanego bądź 

ustaw pokrewnych.  

Kol. Przemysław Tryburski zaproponował odwrócenie sytuacji w pracach legislacyjnych poprzez 

rozdzielenie rozdziałów Rozporządzenia w/s Warunków Technicznych (...) i Ustawy Prawo 

Budowlane pomiędzy Izby Okręgowe celem ich przeanalizowania, aby przed kolejną 

aktualizacją przepisów IA RP była przygotowana do wydania opinii w krótkim terminie.  

Przewodniczący Zjazdu przypomniał zebranym, iż przedstawicielem PDORIA RP w Komisji 

Legislacyjnej KRIA RP jest Tomasz Walczuk i do niego należy kierować uwagi w zakresie 

legislacji, po czym zamknął dyskusję. 

 Następnie Przewodniczący Zjazdu ogłosił przejście do dwóch głosowań:                                

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PDOIA RP za rok 2015 oraz w sprawie 

przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami.  

Uchwała nr 8 XII Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w/s zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego PDOIA RP za rok 2015 została przyjęta w głosowaniu jawnym 48 głosami za,  

przy 1 wstrzymującym się. 

Uchwała nr 9 XII Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w/s przeznaczenia nadwyżki 

przychodów nad kosztami została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 49 głosami za. 

Wyniki w/w głosowań zawarte zostały w stosownych protokołach Komisji Skrutacyjnej. 
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 Następnie kol. Marek Tryburski zabrał głos przedstawiając zebranym swoje stanowisko 

odnośnie tego jak ważny ze względów reprezentacyjnych jest powrót siedziby KRIA RP            

w Warszawie z ul. Stawki do wcześniej zajmowanej na ul. Foksal. Przedstawiciel KRIA RP 

Krzysztof Ozimek poinformował zebranych, iż KRIA wykonała analizę powrotu na ul. Foksal        

i mimo wad funkcjonalnych siedziby przy ul. Stawki, powrót okazał się niemożliwy ze względów 

finansowych i podatkowych. 

 Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie przyjęcie i przekazanie do realizacji 

przez Radę PDOIA RP wniosku J. Hahna, dot. zobowiązania PDOIA RP do wystąpienia           

do KRIA RP o wystąpienie do Sejmu RP z uwagą, że zmiany wprowadzone ustawą z dnia        

5 sierpnia 2015r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, a zwłaszcza w art. 6 ust 2,5,7 oraz art.6e 

posiadają wady prawne. Wniosek został przyjęty i przekazany do realizacji Radzie PDOIA RP  

w głosowaniu jawnym 48 głosami za, przy 1 wstrzymującym się. 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zjazdu podziękował za przybycie          

i zamknął obrady przekazując głos Przewodniczącej Rady PDOIA RP Barbarze Sarnie. 

Przewodnicząca podziękowała zebranym za przybycie, zaproponowała pozostanie w kuluarach 

i skorzystanie z okazji do spotkania i rozmów oraz zachęciła do udziału w organizowanych 

przez PDOIA RP szkoleniach. 

    

              Przewodniczący Zjazdu                                       Sekretarz Zjazdu 

        Stanisław Łapieński-Piechota         Urszula Gołubowska-Witek 


