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Protokół z XIII Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP,  

który odbył się w dniu 17 marca 2017r.  

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 2/2017 z dnia 04.01.2017r. zwołała 

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

17.03.2017r.  

Wszyscy delegaci uprawnieni do uczestnictwa w Zjeździe zostali zawiadomieni listami 

poleconymi (data nadania 10.02.2017r.) o terminie i miejscu obrad zjazdu wraz z pouczeniem   

o obowiązkowym stawiennictwie. Listami poleconymi (data nadania 03.03.2017r.) otrzymali 

porządek obrad oraz sprawozdania z działalności organów izby z wyłączeniem sprawozdania 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej PDOIA RP. Komisja Rewizyjna przedstawia swoje sprawozdanie 

w dniu Zjazdu. Zjazd rozpoczął się o godz. 1015 w sali konferencyjnej Hotelu Branicki                    

w Białymstoku. 

Przewodnicząca PDORIA RP Barbara Sarna otwierając obrady przywitała zebranych    

i przekazała głos zaproszonemu gościowi. Dziekan Wydziału Architektury PB Aleksander 

Asanowicz przybliżył zebranym bieżącą pracę wydziału i zaprosił członków PDOIA RP                     

do współpracy i odwiedzin.  

 Przewodnicząca PDORIA RP Barbara Sarna ogłosiła przejście do wyboru Prezydium 

Zjazdu i zaproponowała kandydaturę Stanisława Łapieńskiego-Piechoty na Przewodniczącego 

Zjazdu. Delegaci przyjęli kandydaturę jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący 

Zjazdu przedstawił propozycję składu osobowego pozostałych członków Prezydium Zjazdu. 

Delegaci w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali członków Prezydium w zaproponowanym 

składzie tj.: 

- Sekretarz Zjazdu – Urszula Gołubowska-Witek, 

- Z-pca Przewodniczącego – Tomasz Walczuk. 

 Następnie głos zabrała delegat Małgorzata Grabowska-Snarska wnioskując o zmianę   

w porządku obrad polegającą na wprowadzeniu możliwości składania wniosków również          

po zakończeniu dyskusji. W/w wniosek został przyjęty i uwzględniony w punkcie 15 porządku 

obrad w formie zapisu: "dyskusja nad złożonymi wnioskami oraz składanie wniosków 

wynikających z dyskusji". Porządek obrad z uwzględnioną zmianą został przyjęty w głosowaniu 

jawnym 48 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 3 delegatach wstrzymujących się od głosu. 
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 Wobec nieobecności przedstawiciela KRIA RP Przewodniczący ogłosił przejście           

do punktu 6 porządku obrad tj. wyboru komisji Zjazdu. Następnie przedstawił propozycję 

składów osobowych komisji: 

� Komisję Skrutacyjną w składzie: Małgorzata Maksimowicz, Anna Maria Lebiedzińska-

Łuksza, Alina Czyżewska-Saulewicz - Komisja w zaproponowanym składzie została 

wybrana w głosowaniu jawnym 50 głosami za, przy 2 delegatach wstrzymujących się od 

głosu; 

� Komisję Mandatową w składzie: Sławomir Maksimowicz, Mrosław Snarski, Marek Tekień.   

Z powodu nieobecności Marka Tekienia Mirosław Snarski zgłosił kandydaturę Grzegorza 

Borowskiego - Komisja w składzie: Sławomir Maksimowicz, Mrosław Snarski, Grzegorz 

Borowski została wybrana w głosowaniu jawnym jednogłośnie 52 głosami za; 

� Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Magdalenia Hyży-Rydzewska, Renata Gwoździej, 

Przemysław Tryburski - Komisja w zaproponowanym składzie została wybrana                    

w głosowaniu jawnym  50 głosami za, przy 2 delegatach wstrzymujących się od głosu. 

Następnie Przewodniczący Zjazdu poprosił Komisje o ukonstytuowanie się. Komisje 

ukonstytuowały się w składach podanych w stosownych protokołach Komisji. 

 Zgodnie z 7 punktem porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłosił przejście              

do tematu sprawozdań organów PDOIA RP i zaproponował, aby nie odczytywać tych tekstów 

sprawozdań, które delegaci otrzymali w zawiadomieniach o Zjeździe. W/w wniosek porządkowy 

został przyjęty w głosowaniu jawnym 50 głosami za, przy 2 delegatach wstrzymujących się                 

od głosu.  

 Następnie Skarbnik PDOIA RP Tomasz Rogala przedstawił sprawozdanie z realizacji 

budżetu w roku 2016 oraz założenie przychodów i wydatków w roku 2017. 

Przewodniczący PDOKR IARP Jerzy Łucki podsumował kolejny rok działalności Podlaskiej 

Okręgowej Rady Izby Architektów RP informując zebranych o zadowalających wynikach 

przeprowadzonej kontroli. Przewodniczący Zjazdu otworzył dyskusję na temat sprawozdań. 

Wobec braku pytań dyskusja został zamknięta, a Przewodniczący Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Radzie PDOIA RP.  

Przewodniczący Zjazdu ogłosił przejście do głosowania w/s absolutorium oraz przyjęcia 

sprawozdania PDORIA RP. Poprosił Komisję Mandatową o podanie quorum. Przewodniczący 

Komisji Mandatowej Mirosław Snarski ogłosił ważność Zjazdu - w Zjeździe wzięło udział 52 

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. 

W wyniku głosowania jawnego Rada PDOIA RP uzyskała absolutorium 50 głosami za,                

przy 3 delegatach wstrzymujących się od głosu, w formie Uchwały nr 1 XIII Sprawozdawczego 
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Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, a Sprawozdanie Podlaskiej Okręgowej Rady 

IARP zostało przyjęte, w formie Uchwały nr 9 XIII Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP. 

 Na wniosek Przewodniczącego Zjazdu przedstawienie projektu budżetu na rok 2017 

oraz głosowanie w/s przyjęcia pozostałych sprawozdań Organów PDOIA RP zostało 

przeniesione przed przerwę planowaną w punkcie 10 porządku obrad.  

 Następnie Skarbnik PDORIA RP przedstawił projekt budżetu na rok 2017. 

Przewodniczący PDOKR IARP Jerzy łucki poinformował, iż OKR nie przyjmuje informacji               

dot. budżetu na 2017r., ale przyjmuje preliminarz. Poinformował również, iż 7000zł 

przeznaczone na przyszły Zjazd PDOIA RP powinny być przewidziane z rezerwy finansowej. 

Zakwestionował kwoty 12000zł w preliminarzu budżetu dla OKR i OSD.  Zapytał także                        

o zgodność z prawem powstania Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego PDOIA RP. 

Przewodniczący Zjazdu poprosił Skarbnika o zabranie głosu. Skarbnik Tomasz Rogala 

poinformował, iż kwoty zabezpieczone dla OSD i OKR zostały podniesione po 1000zł                    

do 12000zł dla każdego z w/w organów, gdyż wpłynął taki wniosek do Rady PDOIA RP, a Rada 

dysponowała środkami. Dodał również, iż Rada PDOIA RP została zobligowana uchwałą                     

KRIA RP do założenia w/w Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego m.in. na pokrycie składek 

umarzanych na wniosek członków, którzy nie są w stanie ich zapłacić.  

Następnie Przewodniczący PDOKR IARP poddał pod rozwagę Rady PDOIA RP to, iż kwota 

7000zł przeznaczona na organizację przyszłego Zjazdu jest bardzo duża, zwłaszcza biorąc pod 

uwagę propozycję współpracy ze strony dziekana WA PB w zakresie udostępnienia sali. 

Głos zabrał delegat Mirosław Siemionow podnosząc kwestię kwoty 371198zł zgromadzonej na 

koncie PDOIA RP podaną w punkcie 7 Sprawozdania z realizacji budżetu   w roku 2016. Spytał 

w jakim celu pieniądze są odkładane na koncie, skoro przychód ze składek jest wystarczający 

aby zabezpieczyć wydatki. Zaproponował, aby pieniądze te w sposób przemyślany 

wykorzystać.  

Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Rady PDOIA RP Barbara Sarna informując, że Rada 

chce uniknąć szybkiego roztrwonienia tej kwoty. Planuje wykorzystać ją na zwiększenie obsługi 

prawnej członków, a jednocześnie czeka na ciekawe wnioski członków PDOIA RP w sprawie 

wykorzystania tych środków. 

Przewodniczący PDOKR Jerzy Łucki zgłosił wniosek, aby zobowiązać Radę PDOIA RP                   

do opracowania planu przeznaczenia tych środków. Głos zabrał Skarbnik Tomasz Rogala 

informując zebranych, że część z tej kwoty znajduje się na lokatach nie tylko na koncie,                     

a 15000zł zostało przeznaczonych na Serwis Budowlany.  

Przewodniczący Zjazdu zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały 

dot. budżetu PDOIA RP z uwzględnieniem uwag Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PDOIA 

RP. Uchwała nr 7 XIII Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w sprawie budżetu Podlaskiej 
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Okręgowej Izby Architektów RP na rok 2017 została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 52 

głosach za i 1 delegacie wstrzymującym się od głosu. 

Uchwała nr 6 XIII Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w/s zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego PDOIA RP za rok 2016 została przyjęta w głosowaniu jawnym 50 głosami za, przy 

3 wstrzymującym się. 

Uchwała nr 8 XIII Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w/s przeznaczenia nadwyżki 

przychodów nad kosztami została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 52 głosami za 

przy 1 delegacie wstrzymującym się od głosu. 

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

 Następnie Przewodniczący Zjazdu ogłosił przejście do głosowania nad przyjęciem 

sprawozdań organów PDOIA RP.  

Sprawozdanie Podlaskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej PDOIA RP zostało przyjęte                   

w głosowaniu jawnym przy 48 głosach za i 5 wstrzymujących się, Uchwałą nr 2 XIII 

Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP. 

Sprawozdanie Podlaskiego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PDOIA RP 

zostało przyjęte w głosowaniu jawnym przy 50 głosach za i 3 wstrzymujących się, Uchwałą nr 3 

XIII Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP. 

Sprawozdanie Podlaskiego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego PDOIA RP zostało przyjęte                

w głosowaniu jawnym przy 50 głosach za i 3 wstrzymujących się, Uchwałą nr 4 XIII 

Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP. 

Przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PDOIA RP Jerzy Łucki odczytał 

sprawozdanie PDOKR IARP za rok 2016. Przewodniczący Zjazdu otworzył dyskusję             

nad odczytanym sprawozdaniem. Przewodnicząca Rady PDOIA RP Barbara Sarna wyjaśniła,  

iż na mocy porozumienia podpisanego między SRAP a PDOIA RP organizacją i zarabianiem  

na szkoleniach zajmuje się SARP. W tym względzie PDOIA RP wspiera SARP. Wiceprezes 

SARP ds. twórczości Mirosław Siemionow podziękował Przewodniczącej za przypomnienie 

zebranym tej kwestii. 

Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad Sprawozdaniem Podlaskiej Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej PDOIA RP. Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu jawnym przy 51 

głosach za i 2 delegatach wstrzymujących się od głosu, Uchwałą nr 5 XIII Sprawozdawczego 

Zjazdu PDOIA RP. 

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

 Następnie Przewodniczący Zjazdu ogłosił 15 minutową przerwę na składanie przez 

delegatów wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 

 



 

- 5 - 

 Po przerwie o godzinie 12:00 Przewodniczący Zjazdu wznowił obrady.  

 Zgodnie z 14 punktem porządku obrad Przewodniczący Zjazdu poprosił Komisję Uchwał                    

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

Przewodnicząca w/w Komisji przedstawiła 8 wniosków: 

1. Wniosek Przewodniczącego PDOKR IARP Jerzego Łuckiego o zobowiązanie Rady 

PDOIA RP do przedstawienia na XIV Zjeździe PDOIA RP przeznaczenia środków 

finansowych przechowywanych na koncie w kwocie 371198zł. Wniosek został 

przekazany do realizacji po głosowaniu jawnym. 

2. Wniosek delegata Andrzeja Kocia o umieszczeniu na zaświadczeniu o przynależności 

do IA RP poświadczenia posiadanych specjalności.  

Wnioskodawca zabrał głos uzupełniając wniosek o wyjaśnienie, iż taki zapis umożliwiłby 

mu zajmowanie stanowiska na temat zmian wprowadzanych przez zarząd szpitala                     

w projektowanym przez niego obiekcie w Białymstoku. Przewodniczący Zjazdu 

zaproponował, aby delegat Andrzej Koć wystąpił do KRIA RP z wnioskiem o nadanie 

tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego w tej specjalizacji. Delegat Waldemar Jasiewicz 

zabrał głos proponując, by PDORIA RP wystawiła odrębne zaświadczenie o posiadanej 

specjalizacji, ponieważ wzór treści zaświadczenia o przynależności do IARP jest 

określony prawnie. Przewodniczący Zjazdu zaproponował, aby skierować tę sprawę do 

KRIA RP za pośrednictwem PDOIA RP. Delegat Zdzisław Kazimierczuk podniósł temat 

konieczności egzekwowania przez architektów swoich praw autorskich. Andrzej Koć 

potwierdził, iż otrzymał wsparcie Radcy Prawnego zatrudnionego w PDOIA RP                 

w  sprawie naruszenia  jego praw autorskich i sprawa znajdzie swój finał w sądzie. 

W wyniku głosowania jawnego wniosek zostanie przekazany za pośrednictwem Rady 

PDOIA RP do KRIA RP. 

3. Wniosek porządkowy delegata Dariusza Markuszewskiego dotyczący organizowania 

Zjazdów PDOIA RP w godzinach popołudniowych, aby delegaci nie musieli zwalniać się 

z pracy w jej godzinach. W wyniku głosowania jawnego wniosek został oddalony. 

4. Wniosek delegata Dariusza Markuszewskiego dot. organizowania w ramach nadwyżki 

budżetowej szkoleń praktycznych ściśle zawodowych z programów typu AutoCad, 

ArchiCad itp. W wyniku głosowania jawnego wniosek został przyjęty i przekazany                   

do realizacji Radzie PDOIA RP. 

5. Wniosek delegata Dariusza Markuszewskiego, aby wpływy ze szkoleń organizowanych 

przez PDOIA RP były w przejrzysty sposób księgowane na koncie PDOIA RP, 

proponując w zamian  wspieranie SARP jednorazową darowizną.  

Wiceprzewodniczący SARP Mirosław Siemionow zabrał głos powołując się                               

na dotychczasowe porozumienie miedzy SARP a PDOIA RP dot. współpracy przy 

organizowaniu szkoleń i postulując, aby go nie zmieniać. Wyjaśnił, iż SARP czerpie 
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zyski ze szkoleń, a PDOIA RP jedynie współpracuje przy ich organizacji i tym samym nie 

reklamuje firm sponsorujących szkolenia. Delegat Mirosław Snarski zaproponował,             

aby wniosek ograniczyć jedynie do przekazania przez PDOIA RP jednorazowej 

darowizny dla SARP. W wyniku dyskusji wnioskodawca wycofał wniosek w całości. 

6. Wniosek delegata Jerzego Andrejczuka o zobowiązanie delegatów PDOIA RP na Zjazd 

Krajowy do zgłoszenia wniosku o zmianę przepisów Rozporządzenia w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dot. uprawnień budowlanych                     

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi                

i rozszerzenie ich o konstrukcję obiektu. Wniosek motywował obecną sytuacją, w której 

Izba Inżynierów Budownictwa nadaje uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w zakresie architektury i konstrukcji obiektu. Natomiast Izba Architektów nadaje 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi jedynie w zakresie architektury.  

Przewodniczący Zjazdu jako delegat na Zjazd Krajowy IA RP zobowiązał się poruszyć 

ten temat na Zjeździe. Delegat Dariusz Markuszewski zgłosił potrzebę interpretacji                  

w/w uprawnień. Przewodniczący Zjazdu przypomniał, iż wiążąca interpretacja znajduje 

się na stronie internetowej KRIA RP. W wyniku głosowania jawnego wniosek został 

przyjęty i skierowany do Komisji Legislacyjnej KRIA RP. 

7. Wniosek Małgorzaty Grabowskiej-Snarskiej i Mirosława Snarskiego dot. zorganizowania 

w siedzibie PDOIA RP biblioteki Norm Polskich będących załącznikami do Prawa 

Budowlanego wraz z czytelnią, do której dostęp będą mieli członkowie PDOIA RP.  

W ramach dyskusji nad wnioskiem delegat Waldemar Jasiewicz zaproponował 

wykupienie pewniej ilości dostępu do Norm Polskich w wersji elektronicznej zamiast 

wnioskowanej biblioteki. Delegat Mirosław Snarski podkreślił, że członkowie PDOIA RP 

powinni mieć ten dostęp szybko. Delegat Przemysław Tryburski zaproponował 

stworzenie jednego stanowiska komputerowego w siedzibie PDOIA RP z dostępem                

do Norm. Przewodnicząca Rady PDOIA RP poinformowała, iż jest podjęta współpraca               

z KRIA RP w zakresie dostępu członków IARP do Norm, ale trwa to długo, więc zasadne 

jest posiadanie w siedzibie PDOIA RP Norm Polskich w wersji papierowej.                      

Po zamknięciu dyskusji wniosek został w głosowaniu jawnym przekazany do realizacji 

Radzie PDOIA RP. 

8. Wniosek zbiorowy o obniżenie składek członkowskich. W wyniku głosowania jawnego 

wniosek został przyjęty zobowiązując delegatów na Zjazd Krajowy do przekazania go na 

następny Zjazd KRIA RP. 

9. Wniosek zbiorowy o obniżenie do kwoty symbolicznej lub zlikwidowanie opłat                          

za przywrócenie w prawach członka i ponowny wpis na listę członków IARP. 

Przewodniczący Zjazdu zaznaczył, iż o tych kwestiach decyduje statut IARP nie Izby 

Okręgowe. W wyniku głosowania jawnego wniosek został przyjęty i zobowiązał 
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delegatów na Zjazd Krajowy do przekazania go na najbliższy Zjazd KRIA RP. 

 Wyniki głosowań nad w/w 9 wnioskami delegatów zostały umieszczone w stosownych 

protokołach komisji skrutacyjnej. Wnioski w formie pisemnej zostały załączone do dokumentacji 

Zjazdu. Zamykając dyskusję Przewodniczący Zjazdu zobowiązał Radę PDOIA RP do zebrania 

ustaleń Zjazdowych i przekazania ich delegatom na Zjazd Krajowy. 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zjazdu podziękował za aktywny udział 

i zamknął obrady. 

    

              Przewodniczący Zjazdu                                       Sekretarz Zjazdu 

        Stanisław Łapieński-Piechota         Urszula Gołubowska-Witek 


