
Uchwała nr o.46-IV.2014

Krajowej Rady lzby Architektów RP

z dnia 13 listopad 2014 r.

w sprawie wprowadzenia

Regulaminu zasad ponownego wpisu na listę okręgowej izby architektów RP oraz

organizacji i przeprowadzania szkoleń uzupełniających

na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodpwych

architektów orazinzynierów budownictwa (tj. Dz.U. z20|3 r. poz.932 zpóźn. zm.), uchwala

się co następuje:

$1

Wprowadza się Regulamin zasad ponownego wpisu na listę okręgowej izby architektów

RP oraz organizacji i przeprowadzania szkoleń uzupełniających'

Treśó Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.

2 .

$2

Sekretarz Krajowej Rady IARP

W^wwłl 6'4Ą^|o&
Ryszard Gruda, architekt IARP

Prezes Krajowej Rady IARP

Uchwałę otrzymują:

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju

2) okręgowe Rady Izby Architektów RP

3) ala



Załqcznik do uchwały KR|A RP nr o-46-|V-2014 z dnia 13 |istopada 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad ponownego

wpisu na |istę okręgowej izby architektóW RP
oraz organizacj i  i  przeprowadzenia szko|eń uzu petniajqcych

REGULAMIN

zasad ponownego wpisu na,listę okręgowej izby architektów RP orazorganizacji

i przeprowadzania szkoleń uzupełniających

R:0ZDZIAŁI

PoSTANoWIENIA OGÓLNE

t .

s1
Niniejszy Regulamin został przyjęty w związku z dodaniem art. 42 ust. 2a do ustawy z dnia 15

grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inŻynierów budownictwa

(Dz. U. 2013 poz. 932 tj. zpozn. zm.), na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy o zmianie ustawy - prawo o

adwokaturze otaz niektórych innych ustaw z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.

993).

Regulamin określa zasady ponownego wpisu na listę okręgowej izby architektów RP oraz tryb

organizacji i przeprowadzania szkoleń uzupełniających dla członków izby skreślonych z listy

członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2

ustawy samorządowej, którzy złoiąwniosek o ponowny wpis na listę członków.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Radzie lub KRIA RP _ na|eŻy przez to rozumieć Krajową Radę Izby Architektów

2) okręgowej izbie - na|eŻy przez to rozumieó okręgową izbę architektów RP, właściwą w sprawie

wniosku o ponowny lpis;

3) okręgowej radzie - na|eiy ptzez to rozumieć okręgową radę izby architektów RP;

4) wniosku - na|eżzy przez to rozumieć wniosek o ponowny wpis składany ptzez członka izby

skreślonego z listy członków okręgowej izby, zpIzyczyn o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt

I-3 oraz ust. 2 ustawy samorządowej;

2.

s2

1) Krajowej

RP;



5) szkoleniu uzupełniającym - oznacza to szkolenie przeprowadzane przęz okręgową izbę na

wniosek członka izby skreślonego z listy członków okręgowej izby;

6) wnioskodawcy _ naleŻy przez to rozumieó członka izby skreślonego z listy członków

okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art' 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz w ust. 2 ustawy

samorządowej, który złoiył. wniosek o ponowny wpis na listę;

7) ustawie samorządowej _ ozI7acza to ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r' o samorządach

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z póżn.

zm.);

8) liście członków - naIeĘ przez to rozumieó listę członków okręgowej izby architektów

prowadzonąprzez właściwą okręgową radę izby;

9) Regulaminie prowadzenia list _ oznacza to Regulamin prowadzenia list członków okręgowych

izb architektów przyjęty uchwałą nr 14 I Krajowego Zjazdu lzby Architektów w sprawie

regulaminu prowadzenia list członków okręgowych izb architektów w dniu 19 styczniaZ)}Zr.

z później szymi zmianami ;

l0) uchwale Krajowej Rady _ oznacza to odpowiednią uchwałę Krajowej Rady Izby Architektów

RP w sprawie ustalenia wysokości innych, niz składka członkowska opłat I7a tzecz samorządu

zawodowego architektów aktualizowaną raz do roku.

RoZDZIAŁII

ORGANIZACJA I PRZEPRoWADZANIE SZKoLEŃ UZUPEŁNIAJACYCH

s3
1' organizacja i przeprowadzenie szkoleń uzupełniających na|ezy do kompetencji okręgowej

izby.

2. Wniosek o ponowny wpis może złoŻyÓ członek izby skreślony z listy członków okręgowej izby

zprzyczyry o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt t-3 oraz ust. 2 ustawy samorządowej.

3. Wniosek o ponowny wpis na listę członków nalezy zŁoŻyć do okręgowej izby (biura okręgowej

izby) właściwej dla wnioskodawcy według jego miejsca zamieszkania wskazanego we

wniosku. Wzór wniosku o ponowny wpis na listę stanowi zał.ącznik nr 1 do regulaminu.

Wnioskodawca moze pobraó wniosek ze strony intemetowej lzby Architektów RP

www. izbaarchitektow.pl.



4' JeŻe\i w związku ze zmianą miejsca zamieszkania wniosek jest składany do innej izby

okręgowej niŻ ta, do której przyna\eiał' wnioskodawca w chwili skreślenia z listy, kopię

wniosku wnioskodawca doręcza również do izby okręgowej, w której dokonano skreślenia z

listy wnioskodawcy. okręgowa izba w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii wniosku

przesyła do właściwej izby okręgowej akta osobowe wnioskodawcy.

5. Wraz z wnioskiem o ponowrry wpis, wnioskodawca powinien przedłoŻyó dowód uiszczenia

opłaĘ za szkolenie otaz dowód uiszczenia opłaty Za ponowny lvpis. WysokośÓ opłaty za

ponowny wpis na listę członków izby określa uchwała Krajowej Rady IARP.

6. okręgowa izba przeprowadza szkolenie uzupełniające w terminie 1 miesiąca od daty

otrzymania kompletne go wniosku.

7 ' Kaidorazowe wezwanie do uzupełniania braków formalnych wniosku przez wnioskodawcę

skutkuje zawteszęniem biegu powyiszego terminu na czas od dnia doręczenia wezwania do

dnia uzupełnienia braków wniosku. Zabrakformalny wniosku uwaŻa się m. in. brak uiszczenia

opłaty za szkolenie uzupełniającebądź opłaty za ponowny wniosek o wpis.

$4

1. Szko[enia uzupełniające przeprowadza osoba .vqiznaczonaprzez Przewodniczącego okręgowej

rady spośród członków okręgowej izby,zwanym dalej ,,prowadzącym szkolenie''.

2. Szko|enie uzupełniające przeprowadzane jest jednego dnia, w terminie wznaczonym pIzez

prowadzącego szkolenie. Zawiadomienie o terminie szkolenia uzupełniającego wysyłane jest

wnioskodawcy co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia na podany we

wnio sku adres poczty e-mail, za potwierdzeniem otrzy mania wiadomo ści.

3. Szkolenie uzupełniające dotyczy tematyki obejmującej swoim zakresem obowiązujące na dzień

przeprowadzenia szkolenia przepisy prawa powszechnego, jak również przepisy prawa

wewnętrznego Izby Architektów RP, tj.:

1) Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraziniynierów budownictwa (Dz. U.

2013 poz. 932 tj, z póżn, zm.);

f) Ustawy z dnia/ Iipca 1994 r. _ Prawo budowlane (tj,Dz.U. zf0I3 r. poz, 1409 zpóżn.

zm.);

3) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego L994 r' (tj. Dz. U. Nr

90, poz, 631 z póżn. zm.);

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz.If78);



5) Ustawa z dniaZ7 marca2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenrtym (Dz. U.

20|2 poz. 647 tj, zpóŹn. zm.)

6) Statutu Izby Architektów RP;

7) Kodeksu etyki zawodowej architekta.

Przepisy povtyŻsze publikowane są na stronie internetowejIzby Architektów RP.

4. Koszt szkolenia pokrywa wriioskodawca. Wraz z wnioskiem o ponowny wpis, wnioskodawca

załącza dowód uiszczenia opłaty za szkolenie uzupełniające w kwocie 210,00 zł'otych (słownie:

dwieście dziesięć 00/100). opłata za szko|enie uzupełniające jest niezaleŻna od opłaty za

ponowrry wpis na listę członków izby ustalanej uchwałą Krajowej Rady IARP.

ss
1. Szkolenie uzupełniające polega na zapoznaniu się przez wnioskodawcę ztreścią wskazanych w

$ 4 ust. 3 aktów prawnych, udostępnionych wnioskodawcy do wglądu podczas szkolenia w

siedzibie okręgowej izby.

2. Prowadzący szkolenie obowiązany jest do wskazania wnioskodawcy głównych zmian

prawnych, które pojawiły się w okresie, kiedy wnioskodawca był skreślony z listy.

3. Po zakończonym szkoleniu wnioskodawca obowiązany jest zł'ozyÓ w biurze okręgowej izby

architektów RP, w formie pisemnej oświadczenie, ie zapoznał' się z treścią wskazanych w $ 4

ust. 3 aktów prawnych, w szczególności ze zmianami prawnymi, które zaszły w okresie' w

którym wnioskodawca nie był członkiem izby.

s6
1. okręgowa radaizby podejmuje uchwałę o wpisie na listę członków okręgowej izby po odbyciu

przez wnioskodawcę szkolenia uzupełniającego i ztoieniuprzez niego oświadczenia, o którym

mowawS5us t . 3 .

2' Uchwała rady okręgowej izby w sprawie wpisu na listę członków powinna byó podjęta

napóźnte12 miesiące od dnia złoieniawniosku o wpis.

3. od uchwały, o której mowa w ust. 2, słuźzy odwołanie do Krajowej Rady IARP w terminie 30

dni od daty doręczenia uchwały.

4. od uchwały Krajowej Rady Izby, otaz w wypadku niepodjęcia uchwały przez radę okręgową

izby w ciągu 2 miesięcy od dnia złoŻenia wniosku o wpis lub niepodjęcia uchwały przez

Krajową Radę IARP w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia odwołania, zainteresowanemu

służy skarga do sądu administracyjnego.



5.

6.

2.

3.

1 .

W przypadku cofnięcia wniosku o wpis, wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia pisemnego

powiadomienia okręgowej izby o rezygnacji otrzymuje zwrot uiszczonej opłaty Za ponowny

wpis na listę członków oraz za szkolęnie uzupełniające.

Niestawienie się na .vqtznaczony termin szkolenia, powoduje ponowne jednokrotne

wznaczenie przez prowadzącego szkolenie kolejnego terminu szkolenia w terminie nie

krótszym niz 10 dni od uprzednio wznaczonego terminu, o czym zawiadamia się

wnioskodawcę na podany we wniosku adres korespondencji e-mai|, za potwierdzeniem

otrzymanta wiadomości. W przypadku ponownego niestawienia się wnioskodawcy na kolejny

termin szkolenia okręgowa rada podejmuje uchwałę o odmowie wpisu wnioskodawcy na listę,

co nie powoduje zwrotu opłat poniesionych przez wnioskodawcę.

PoSTANOWIENIA KoŃCowE

s7
Do zasad dokonywania ponownego wpisu na listę członków okręgowej izby stosuje się

odpowiednio przepisy Regulaminu prowadzenia list oraz uchwałę Krajowej Rady.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy

samorządowej oraz przepisy Regulaminu prowadzenia list oraz inne przepisy wewnętrznelzby

Architektów RP.

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest załącznik nr t _ wzór wniosku o ponowny wpis

na listę członków.



Załqcznik nr 7 do Regulaminu zasad ponownego wpisu na listę członków okręgowej izby architektów RP oraz

organizacji i przeprowadzania szkoleń uzupetniajqcych przyjętego uchwatq KRIA RP nr o-46.lV-2074 z dnio 73

listopada 2074 r' w sprawie wprowadzenio ReguIaminu organizacji i przeprowadzenia szkoleń uzupełniojqcych

... okręgowa lzba Architektów RP
dane adresowe:............

Nr ewidencyjny:* ....

WNlosEK o PoNoWNY WPts NA LISTE czŁoNKóW oKREGoWEJ lzBY ARCHITEKTÓW

Na podstawie art. 42 ust. 2 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z2073 r. poz' 932zpoźn, zm.), składam Wniosek o ponowny wpis
na |istę członków okręgowej |zby Architektów RP.

Poniżej wskazuję dane osobowe oraz dokumenty:

l. Dane osobowe:

lmiona:

lmiona
rodziców: .....

Data i miejsce urodzenia:

Obywatelstwo:.. . . . . . . . . . . .  NIP:

PESEL/nr dokumentu potwierdzającego
tożsamość (dot. obywate|i innego państwa):

l l . Dane o zatrudnieniu:

lll. Adres zamieszkania:

Nazwisko:
Nazwisko
rodowe:

Gmina/dzielnica:
Ul ica, numer
dom u/mieszka nia:



Te|. komórkowy: e-ma i l :

lV. Adres do korespondencji (gdy jest inny niż adres zamieszkania):

Kod pocztowy: ................

Nr domu/mieszkania:

Gmina/dzielnica :..........

W załqczeniu przekazuję:
l. Dowód uiszczenia opłaty za szko|enie uzupełniajqce.
2. Dowód uiszczenia optaty za ponowny wpis.
3. Kopię dokumentu potwierdzajqcego ponowne nadanie uprawnień budow|anych (oryginał do

wg|qdu)  -wp r zypadkuwyk reś|en i a , ok t ó r ymmowawar t . 42us t ' 1pk t2us tawyosamorzqdach
zawodowych a rch ite któW oraz i nżyn ierów budown ictwa * *'

4 .
5 .

Petnomocnictwo (w przypadku osób zamieszkujqcych poza granicami RP - oryginał) **
**

oświadczenie:

. Umieszczone W niniejszym wniosku i  załqczone dane sq zgodne z prawdq i  przekazane dobrowo|nie'

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o ponowny
wpis na |istę członków ...okręgowej |zby Architektów RP oraz W załqczonych
dokumentach d|a potrzeb niezbędnych do ce|ów organizacj i  zebrań obwodowych i  Zjazdów |zby (w
tym wyborczych) oraz do rea|izacji ce|ów statutowych |zby Architektów RP (zgodnie z Ustawq z dnia
29 sierpnia I997r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z ZOOfr. poz.926 z p. zm.).

.  oświadczam,ze zapoznatem/tam się z pouczeniamistanowiqcymizłqcznik nr 1do druku niniejszego
wniosku o ponowny wpis na | istę członkóW ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  okręgowej |zby Architektów RP.

o oświadczam,iz wyrażam zgodę na poinformowanie mnie o terminach szko|eń uzupełniajqcych na
adres e-mai l  wskazany we wniosku.

Miejscowość, data:

Czytelny podpis wnioskodawcy: ...............

* - pole wypetniane przez okręgowq izbę architektów,

** - fakultatywne.



Załqcznik nr 1.

Pouczenie:

,/ Zgodnie z art. 10 KPA przed wydaniem decyzji strona może wypowiedzieć się co do zebranych
materiałów dowodowych, ewentua|nie dostarczyć dodatkowe dowody w nieprzekracza|nym
terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

,/ Zgodnie z art. 33 KPA pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadajqca zdo|ność do
czynności prawnych. Pełąomocnictwo powinno być udzie|one na piśmie |ub zgłoszone do
protokołu. Pełnomocnik dołqcza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
petnomocnictwa.

,/ Zgodnie z art. 40 s 4 KPA strona zamieszała za granicq lub majqca siedzibę za granicq; jeże|i nie
ustanowita pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego W kraju, jest zobowiqzana
wskazać w kraju petnomocnika do doręczeń, w przeciwnym wypadku pisma pozostawia się w
aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

,/ Zgodnie z art' 4L KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy majq
obowiqzek zawiadomić organ administracj i  o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania
tego obowiqzku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny

Miejscowość, data:

Czytelny podpis wnioskodawcy ...............


