
UCHWAŁA nr 5/2021 

Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

z dnia 17 lutego 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 2/2021 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zwołania XVI Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP i przeprowadzenia głosowania za pośrednictwem systemu członkowskiego  

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1117 tj.), art. 31 zy 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 ze zm.), 

w związku z Uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie 

rekomendowanych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w Izbie Architektów RP w roku 

2021 Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Zmienia się uchwałę nr 2/2021 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP z dnia 13 stycznia 2021 

r. w sprawie zwołania XVI Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP i 

przeprowadzenia głosowania za pośrednictwem systemu członkowskiego w ten sposób, że nadaje się 

jej następujące brzmienie: 

 

 

„UCHWAŁA nr 2/2021 

Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

 

W sprawie zwołania XVI Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP i 

przeprowadzenia głosowania za pośrednictwem systemu członkowskiego  

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1117 tj.), art. 31 zy 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 ze zm.), 

w związku z Uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie 

rekomendowanych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w Izbie Architektów RP w roku 

2021 Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Zwołuje się XVI Sprawozdawczy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP w formie zdalnej w 

systemie członkowskim w dniu 30 marca 2021 r. o godzinie 20.00.  



2.  Głosowanie nad uchwałami Zjazdowymi zostanie przeprowadzone wyłącznie przy użyciu systemu      

członkowskiego Izby Architektów RP,       

3. Głosowanie trwać będzie od 27 marca 2021 od godziny 9:00 do 30 marca 2021 r. 

4. Funkcje komisji mandatowej i skrutacyjnej pełni komisja w składzie:  

Jerzy Łucki – Przewodniczący, 

Marcin Marczak – Sekretarz, 

Tomasz Walczuk- Członek. 

5. Instrukcja wykorzystania systemu członkowskiego stanowi załącznik do Uchwały Krajowej Rady z  

    dnia 10.02.2021 r. w sprawie działań związanych   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i       

    zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w Izbie      

    Architektów RP w roku 2021.  

 

§ 2 

Osobą odpowiedzialną za organizację Zjazdu, w tym koordynację przebiegu głosowania  

i kontakt z Krajową Radą Izby Architektów RP jest Sekretarz Zjazdu Marcin Marczak , przy współudziale 

członków Rady. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

§2 

 

Treść zmienionej uchwały nr 2/2021 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP z dnia 13 stycznia 

2021 r. w sprawie zwołania XVI Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP i 

przeprowadzenia głosowania za pośrednictwem systemu członkowskiego stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Sekretarz Rady PDOIA RP           Przewodniczący Rady  PDOIA RP 
 

 

Marcin Marczak, architekt                                                           Waldemar Jasiewicz, architekt 

 

 

 

           

 

 



 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr 5/2021  

Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

z dnia 17 lutego 2021 r. 

 

 

 

UCHWAŁA nr 2/2021 

Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

 

W sprawie zwołania XVI Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP i 

przeprowadzenia głosowania za pośrednictwem systemu członkowskiego  

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1117 tj.), art. 31 zy 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 ze zm.), 

w związku z Uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie 

rekomendowanych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w Izbie Architektów RP w roku 

2021 Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Zwołuje się XVI Sprawozdawczy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP w formie 

zdalnej w systemie członkowskim w dniu 30 marca 2021 r. o godzinie 20.00.  

2.  Głosowanie nad uchwałami Zjazdowymi zostanie przeprowadzone wyłącznie przy użyciu 

systemu      członkowskiego Izby Architektów RP,       

3. Głosowanie trwać będzie od 27 marca 2021 od godziny 9:00 do 30 marca 2021 r. 

4. Funkcje komisji mandatowej i skrutacyjnej pełni komisja w składzie:  

a. Jerzy Łucki – Przewodniczący, 

b. Marcin Marczak – Sekretarz, 

c. Tomasz Walczuk- Członek. 

5. Instrukcja wykorzystania systemu członkowskiego stanowi załącznik do Uchwały Krajowej 

Rady z dnia 10.02.2021 r. w sprawie działań związanych   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych 

w Izbie Architektów RP w roku 2021.  

 

§ 2 

Osobą odpowiedzialną za organizację Zjazdu, w tym koordynację przebiegu głosowania  

i kontakt z Krajową Radą Izby Architektów RP jest Sekretarz Zjazdu Marcin Marczak , przy współudziale 

członków Rady. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


