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

który odbył si ę w dniu 30 marca 2012r.  

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 16/2012 z dnia 07.03.2012r. 

zwołała IX Sprawozdawczy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, ustalając termin 

na dzień 30.03.2012r.  

Wszyscy  delegaci  uprawnieni  do  uczestnictwa  w  Zjeździe  zostali  zawiadomieni  listami 

poleconymi (data nadania 17.02.2012r.) o terminie i miejscu obrad zjazdu wraz z pouczeniem  

o obowiązkowym stawiennictwie. Listami poleconymi (data nadania 08.03.2012r.) otrzymali 

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

budżetu w roku 2011 oraz założenia przychodów i wydatków w roku 2012, z wyłączeniem 

sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Komisji Rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna przedstawia swoje sprawozdanie w dniu zjazdu.  Zjazd rozpoczął  się  

o godz. 1145 w sali konferencyjnej Hotelu Branicki w Białymstoku. 

Przewodniczący  PDORIA  RP  Stanisław  Łapieński-Piechota  otwierając  obrady 

przywitał  zebranych.  Następnie  oddał  głos  przedstawicielowi  KRIA  RP  Waldemarowi 

Jasiewiczowi, który przybliżył zebranym aktualną problematykę pracy KRIA RP. Nadmienił  

o planowanej zmianie siedziby KRIA RP. Przedstawił powody sprzeciwu KRIA RP i wystąpienia 

do Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie organizowania przetargów na pełnienie nadzoru 

autorskiego z wykluczeniem autora projektu oraz stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych w tej sprawie. Następnie przybliżył tematykę konferencji KRIA RP z Ministerstwem 

Szkolnictwa Wyższego planowanej na 13 kwietnia br. w Warszawie o dostępie do zawodu 

architekta w Polsce, dotyczącej rejestrowania w IARP inżynierów architektów absolwentów 

pierwszego  stopnia  wydziałów  architektury  z  możliwością  wykonywania  uprawnień  

w ograniczonym zakresie oraz dalszego ich rozszerzania w dwojaki sposób: poprzez studia 

drugiego stopnia lub w drodze wieloletniej praktyki. Poinformował zebranych, iż za około 2 lata 

prawdopodobnie polscy architekci będą mogli pracować w Kanadzie i Meksyku, a ich dyplomy 

będą uznawane na zasadzie wzajemności. Wspomniał, iż architekci w Europie muszą spełnić 

kryterium zharmonizowanego kształcenia, a każdy Wydział Architektury musi przejść przez 

notyfikację  Unii  Europejskiej,  aby  absolwenci  takiej  uczelni  mogli  wykonywać  zawód  

na  zasadzie  automatycznego  uznawania  kwalifikacji  w Europie.  Następnie  poinformował 

zebranych,  iż  rozpoczną  się  niebawem  prace  nad  standardami  wykonywania  zawodu. 

Wspomniał o sukcesywnym rozszerzaniu oferty ubezpieczeń grupowych, a także o trwających 

pracach legislacyjnych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury nad nowym Kodeksem 
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Budowlanym. Nadmienił o wchodzącej niedługo w życie nowej Ustawie o charakterystyce 

energetycznej  budynku.  Przedstawił  również  zebranym plany rozszerzenia  wewnętrznego 

serwisu  internetowego  IARP  o  warsztat  architekta  z  pełnym  zbiorem  aktów  prawnych  

z interpretacjami i komentarzami oraz orzeczeniami sądowymi, a także o wydarzenia lokalne 

OIA  i  serwis  bezpłatnych  interaktywnych  detali  budowlanych  w  pełni  zgodnych  

z obowiązującymi warunkami technicznymi. Kończąc wspomniał o zmianie w nadawaniu tytułu 

rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej na „bez ograniczeń” zamiast 

obowiązujących do niedawna zakresów rzeczoznawstwa. 

Następnie  przystąpiono  do  wyboru  Prezydium  Zjazdu.  Delegaci  jednogłośnie  

w głosowaniu jawnym przy 40 głosach za, wybrali Prezydium w składzie: 

- Przewodnicz ący Zjazdu – Waldemar Jasiewicz, 

- Z-pca Przewodnicz ącego – Jan Hahn, 

- Sekretarz Zjazdu – Urszula Gołubowska-Witek . 

Przewodniczący Zjazdu prezentując porządek IX Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP zgłosił wniosek o pominięcie przerwy z punktu 7 porządku. 

Porządek Zjazdu z pominięciem przerwy przyjęto w głosowaniu jawnym przy 39 głosach za  

i 1 głosie wstrzymującym się.  

Zgodnie z 4 punktem porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Zjazdu.  

Komisja Mandatowa w składzie: Marek Zalewski,  Andrzej Rodziewicz, Krzysztof Guszcza 

została wybrana w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 40 głosach za wszystkich delegatów. 

Komisja Skrutacyjna w składzie: Krzysztof Szerszeń, Alina Makarewicz-Balejko, Michał Skiepko 

została wybrana w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 40 głosach za wszystkich delegatów. 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Zbigniew Gliński, Jerzy Jaruszewicz, Maciej Pokorski 

została wybrana jednogłośnie w głosowaniu jawnym 40 głosami za wszystkich delegatów. 

Następnie Komisje ukonstytuowały się w składach podanych w stosownych protokołach komisji: 

- Komisja Mandatowa  ukonstytuowała się w składzie: Przewodniczący Marek Zalewski, 

Sekretarz Andrzej Rodziewicz, Członek Krzysztof Guszcza; 

- Komisja  Skrutacyjna  ukonstytuowała  się  w  składzie:  Przewodniczący  Krzysztof 

Szerszeń, Sekretarz Michał Skiepko, Członek Alina Makarewicz-Balejko; 

- Komisja Uchwał i Wniosków  ukonstytuowała się w składzie: Przewodniczący Maciej 

Pokorski, Sekretarz Jerzy Jaruszewicz, Członek Zbigniew Gliński. 

 Przewodniczący  Zjazdu  poprosił  Komisję  Mandatową  o  podanie  quorum. 

Przewodniczący Komisji Mandatowej Marek Zalewski ogłosił ważność Zjazdu - w Zjeździe 

wzięło udział 40 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.  
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Zgodnie z 5 punktem porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłosił przejście do tematu 

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

w  zawiadomieniach  o  Zjeździe,  poprosił  Przewodniczących  Organów  PDOIA  RP  

o przedstawienie ewentualnych uzupełnień sprawozdań z działalności.  

Przewodniczący  Rady  PDOIA  RP  Stanisław  Łapieński-Piechota  przedstawił  zebranym 

informacje  dodatkowe do  sprawozdania  z  działalności  Rady w okresie  od  26.03.2011r.  

do 29.02.2012r.  dotyczące wniosku PDORIA RP do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego o przeprowadzenie kontroli w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego  

w Białymstoku.  

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej PDOIA RP Maciej Pokorski poinformował 

zebranych  iż  sprawozdanie  z  działalności  OKK  w  okresie  20.03.2011r.-29.02.2012r.  

nie wymaga uzupełnień, a uczestnicy Zjazdu nie zgłosili pytań.  

Z upoważnienia Podlaskiego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IARP  

kol.  Andrzej  Rodziewicz   poinformował  zebranych,  iż  nie  ma  potrzeby  uzupełnienia 

sprawozdania z działalności Rzecznika w okresie 01.04.2011r.-30.03.2012r.,  a uczestnicy 

zjazdu nie zgłosili pytań do treści sprawozdania. 

Podobnie Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego PDOIA RP Marek Zalewski nie 

zgłosił potrzeby uzupełnienia sprawozdania z działalności OSD w okresie od 26.03.2011r.-

29.03.2012r., a uczestnicy zjazdu nie mieli pytań dodatkowych.  

Przewodniczący  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  PDOIA  RP  Jerzy  Łucki  przedstawił 

sprawozdanie OKR podsumowując kolejny rok działalności Podlaskiej Okręgowej Rady Izby 

Architektów RP i informując zebranych, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli zgłosił wniosek 

do Rady PDOIA RP o wykonanie przez Skarbnika autopoprawki sprawozdania z realizacji 

budżetu korygującej założenia, w wyniku których sprawozdanie to wykazało w 2011 roku stratę 

wysokości 13135pln. Ponieważ zamknięcie budżetu z wynikiem ujemnym jest podstawą dla 

Komisji Rewizyjnej do nieudzielenia absolutorium Radzie OIA, Skarbnik PDORIA RP Tomasz 

Rogala przedstawił zebranym powody niewłaściwego zestawienia budżetu tj.: różna forma 

budżetu przygotowywanego dla KRIA RP i sprawozdania z realizacji budżetu oraz założeń 

przychodów  i  wydatków  przygotowywanych  dla  Zjazdu  wprowadza  konieczność 

zaszeregowywania  wydatków  w  różnych  punktach;  do  roku  2011  nie  było  większych 

rozbieżności między budżetem (powstającym przez analizę średniej z 2-3 lat poprzednich 

powiększanej o inflację), a jego realizacją, natomiast w roku 2011 po raz pierwszy PDORIA 

organizowała Konwent Przewodniczących co znacząco wpłynęło na realizację budżetu; część 

wpływów z działalności PDOKK RP księgowanych jest w roku poprzednim, a wydatki PDOKK 

RP w całości księgowane w roku bieżącym, więc nie zawsze są zbilansowane; budżet został 

obciążony dodatkowo kosztami  dojazdów na  posiedzenia  2  członków Rady PDOIA RP 

mieszkających poza Białymstokiem; wypłaty części diet Rady PDOIA RP  za rok 2010 zostały 
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zrealizowane w roku 2011. Następnie Skarbnik PDORIA RP Tomasz Rogala przedstawił 

poprawione  sprawozdanie  z  realizacji  budżetu  w roku 2011 oraz założenia  przychodów  

i wydatków w roku 2012 i szczegółowo omówił autopoprawki oraz różnice miedzy budżetem,  

a jego wykonaniem. Na prośbę Przewodniczącego OKR Jerzego Łuckiego omawiana przez 

Skarbnika autopoprawka budżetu została wyświetlona delegatom na rzutniku. 

Następnie Przewodniczący Zjazdu Waldemar Jasiewicz otworzył dyskusję. Kol. Małgorzata 

Iwona Grabowska-Snarska zgłosiła pytanie o wysoki koszt wynajęcia sali na zjazd. Skarbnik 

uściślił, iż faktura obejmuje koszt nie tylko wynajmu sali, ale również cateringu na zjazd oraz 

cateringu na wigilię w 2011r. 

Przewodniczący Rady PDOIA RP Stanisław Łapieński-Piechota zgłosił wniosek aby rozliczenie 

finansowe Konwentu Przewodniczących organizowanego przez PDORIA RP na przełomie 

czerwca / lipca 2011r. zostało rozliczone w budżecie na rok 2012, ponieważ nie było ujęte  

w preliminarzu budżetowym na rok 2011. Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym 39 

głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

 Następnie  głos  zabrał  kol.  Marek  Tryburski  w  sprawie  rezultatów  kontroli 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadzonej na wniosek Rady PDOIA 

RP w Departamencie  Architektury  Urzędu  Miejskiego w Białymstoku.  Ponieważ  koledzy 

architekci skarżą się na zaostrzenie wymagań stawianych dokumentacjom projektowym przez 

pracowników Departamentu Architektury UM po przeprowadzonej kontroli, zgłosił wniosek  

o założenie forum na www PDOIA RP gdzie architekci mogliby zamieszczać  informacje  

o  działalności  organów  administracji  architektoniczno-budowlanej.  Przewodniczący  Rady 

PDOIA RP Stanisław Łapieński-Piechota wspomniał,  iż  w każdym biuletynie przypomina  

o możliwości składania uwag do postępowań administracyjnych. 

 Przewodniczący  PDOKR  RP  Jerzy  Łucki  zgłosił  wniosek  dot.  sprawozdania  

i  preliminarza  budżetowego,  aby przy zakładanym wzroście  liczby członków PDOIA RP 

utrzymać środki zabezpieczone na pensje pracowników PDOIA RP na poziomie preliminarza 

sprzed  autopoprawki  tj.  60000pln.  Skarbnik  Tomasz Rogala  potwierdził  taką  możliwość,  

w związku z powyższym wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym 37 głosami za, przy 3 

głosach wstrzymujących się.  

 Kol.  Tomasz Walczuk zgłosił wątpliwość, że wprowadzenie forum na stronie www 

PDOIA RP, którego założenie zaproponował Kol. Marek Tryburski, przeniesie odpowiedzialność 

za wpisy na PDOIA RP, więc dostęp do forum nie powinien być anonimowy. 

 Następnie  Przewodniczący  Zjazdu  ogłosił  przejście  do  głosowania  za  przyjęciem 

sprawozdań  organów PDOIA RP oraz  uchwały  budżetowej  z  naniesioną  autopoprawką. 

Wszystkie  sprawozdania  organów  PDOIA  RP  zostały  przyjęte  w  głosowaniu  jawnym 

jednogłośnie 32 głosami za. Uchwała nr 1 IX Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w sprawie 

budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP na rok 2012 z autopoprawką została 
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przyjęta w głosowaniu jawnym przy 31 głosach za i 1 delegacie wstrzymującym się od głosu. 

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

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Maciej Pokorski odczytał wniosek kol. Jana 

Hahna, (który został zapisany jako rozszerzenie wcześniejszego ustnego wniosku kol. Marka 

Tryburskiego o założenie forum na www  PDOIA RP), ws. utworzenia na stronie www PDOIA 

RP zakładki, na której projektanci mogliby przesyłać kopie wezwań i postanowień wydawanych 

przez organy administracji architektoniczno-budowlanej w celu ich analizy w PDOIA RP przez 

powołane  do  tego  osoby,  a  następnie,  aby  po  analizie  przedmiotowych  dokumentów  

w uzasadnionych przypadkach łamania prawa przez Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe  

w Białymstoku, PDOIA RP kierowała sprawy do prokuratury, celem zbadania poprawności 

prowadzonych postępowań administracyjnych. W/w wniosek Kol. Jana Hahna załączony został 

do protokołu nr 2 Komisji Uchwał i Wniosków IX Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP.  

W dyskusji nad w/w wnioskiem głos zabrał Przewodniczący PDOKR RP Jerzy Łucki proponując 

oparcie  wniosku  o  konsultacje  z  prawnikiem.  Zjazd  zobowiązał  Radę  PDOIA  RP  

do zasięgnięcia opinii prawnej w tej sprawie przed realizacją uchwały zjazdowej. 

Kol. Marek Tryburski zaproponował skrócenie wniosku kol. Jana Hahna do założenia forum 

PDOIA RP w celu komunikowania się architektów i przekazywania sobie nawzajem  informacji.  

Po  wyjaśnieniach  treści  zapisu  wniosku  przez  kol.  Jana  Hahna  popartych  przykładami 

postanowień jakie otrzymał ostatnio z UM w Białymstoku, Przewodniczący Zjazdu poddał pod 

głosowanie wniosek w nieskróconej formie, ale ze zmianą tekstu: „Urząd Miejski i Starostwo 

Powiatowe w Białymstoku" na „organy administracji architektoniczno-budowlanej” w związku  

z głosami z sali alby nie ograniczać zasięgu terytorialnego działania forum. Wniosek został 

przyjęty 34 głosami za przy 6 głosach wstrzymujących się. Zjazd zobowiązał Radę PDOIA RP 

do przygotowania regulaminu forum. 

 Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Jerzy Łucki zgłosił wniosek o udzielenie 

absolutorium Radzie PDOIA RP. W wyniku głosowania jawnego Rada PDOIA RP otrzymała 

absolutorium 34 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujących się w formie Uchwały nr 3  

IX Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 

 Przed  zakończeniem  obrad  Przewodniczący  Zjazdu  minutą  ciszy  uczcił  członków 

Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, którzy odeszli w minionym roku.  

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zjazdu podziękował za przybycie  

i zamknął obrady. 

    

Przewodniczący Zjazdu                                                         Sekretarz Zjazdu 

 
 
 


