
 

 

 R e g u l a m i n 
 

prowadzenia listy osób rekomendowanych przez PdOlA  
do gminnych komisji urbanistyczno - architektonicznych 

1. Lista osób rekomendowanych przez PdOIA dc gminnych komisji urbanistyczno - 
architektonicznych winna być listą osób odznaczających się dużym doświadczeniem 
zawodowym z dziedziny kształtowania środowisko przestrzennego oraz dużą wiedzą z 
tego zakresu, a takie gwarantujących dbałość o jakość tego środowiska. 

2. Listę osób rekomendowanych ustala Rada PdOIA w drodze uchwały większością, co 
najmniej 2/3 głosów, przy czym w odniesieniu do każdego z kandydatów głosuje się 
indywidualnie. 

3. Lista podlega weryfikacji, co kwartał - na pierwszym posiedzeniu Rady w styczniu, 
kwietniu, lipcu i październiku lub miesiącu następnym, jeśli w danym nie było 
posiedzenia Rady. 

4. Na liście mogą znajdować się jedynie osoby spełniające w sposób udokumentowany 
następujące warunki, łącznie: 

a/ minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, jako uprawnionego 
(samodzielnego) projektanta lub minimum 5-letnie doświadczenie jako 
uprawnionego (samodzielnego) projektanta i jednocześnie:, co najmniej 5-
letni staż w planowaniu przestrzennym albo pracy w organach administracji 
architektoniczno-budowlanej związanej z planowaniem przestrzennym 
(zagospodarowywaniem przestrzeni) lub ustalaniem warunków zabudowy 
b/ nieposzlakowana opinia w środowisku zawodowym w aspektach 
kompetencji urbanistyczno-architektonicznych oraz przestrzegania zasad etyki 
zawodu architekta 
c/ opłacane na bieżąco składki członkowskie z tytułu przynależności do Izby 
Architektów przy czym warunki, o których mowa w p.a/ uznaje się za 
niezobowiązujące, jeśli osoba kandydująca na listę (lub wnosząca o jej 
wpisanie) przedłoży pisemną rekomendację, co najmniej trzech osób kryteria 
powyższe spełniające, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem dla danego 
wyjątku od ustalonej reguły 

5. Wpisu na listę osób rekomendowanych przez PDOlA do gminnych komisji 
urbanistyczno - architektonicznych dokonuje się na umotywowany wniosek osoby 
zainteresowanej lub osób trzecich. 

6. Skreślenie z listy osób rekomendowanych następuje wskutek zaległości w opłacaniu 
składek, za okres, co najmniej kwartału, lub wniosku osoby zainteresowanej - 
automatycznie, zaś wskutek umotywowanego wniosku osób trzecich - przy weryfikacji 
kwartalnej, wobec poparcia wniosku, przez co najmniej 1/3 członków Rady PdOIA. 

Lista osób ustalona przed wejściem w życie niniejszego regulaminu zachowuje swoją 
aktualność z zastrzeżeniem poddania jej weryfikacji zgodnie z ustaloną Regulaminem 
procedurą. 

 
 


	1. Aleksander Bielski			- Białystok	- 609 539 166
	2. Grzegorz Borowski			- Białystok	- 601 850 693
	3. Agnieszka Urszula Duda		- Białystok	- 691 850 100
	4. Piotr Firsowicz				- Białystok	- 694 014 988
	5. Mirosława Giryn				- Białystok	- 85 713 28 90
	6. Zbigniew Gliński				- Białystok	- 509 200 531
	7. Jan Hahn					- Białystok	- 506 122 224
	8. Marek Janowski				- Łomża	- 509 514 436
	9. Waldemar Jasiewicz			- Białystok	- 502 055 065
	10. Jan Kabac				- Białystok	- 605 077 174
	11. Janusz Kaczyński			- Białystok	- 606 308 969
	12. Sławomir Kakareko			- Białystok	- 604 532 571
	13. Teresa Kiejzik				- Łapy		- 604 203 183
	14. Anna Maria Lebiedzińska – Łuksza	- Hajnówka	- 505 075 460
	15. Wojciech Lizurej				- Białystok	- 601 357 038
	16. Antoni Makarewicz			- Białystok	- 502 838 888
	17. Jolanta Teresa Niemiec Górnik	- Suwałki	- 601 391 635
	18. Andrzej Nowakowski			- Białystok	- 609 552 424
	19. Tomasz Ołdytowski			- Białystok	- 603 702 370
	20. Wojciech Pietrzak			- Białystok	- 504 644 715
	21. Maciej Pokorski				- Białystok	- 602 173 318
	22. Wojciech Popławski			- Suwałki	- 505 024 680
	23. Barbara Sarna				- Białystok	- 502 384 554
	24. Mirosław Snarski			- Białystok	- 601 396 357
	25. Jolanta Strzelczuk			- Zambrów	- 609 423 372
	26. Zbigniew Suszyński			- Augustów	- 502 093 987 
	27. Marian Szymański			- Białystok	- 606 147 497
	28. Jan Urbanowicz				- Suwałki	- 87 566 44 18
	29. Andrzej Zajkowski			- Łomża	- 502 370 873



