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PROTOKÓŁ 

XII SPRAWOZDAWCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU SLOIA RP 

Katowice, dnia 25.03.2017r. 
 ___________________________________________________________________  

W dniu 25.03.2017r. odbył się XII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Śląskiej 
Okręgowej Izby Architektów. Zjazd rozpoczął się po godzinie 11. Przewodnicząca 
Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów Małgorzata Pilinkiewicz poinformowała, 
że na podstawie liczby zarejestrowanych i obecnych na sali delegatów Zjazd może 
podjąć obrady. 

[Małgorzata Pilinkiewicz] 

Przewodnicząca przywitała zgromadzonych członków SLOIA, delegatów 
na Zjazd oraz przybyłych gości Zjazdu: Ewę Dworską - Sekretarza Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Henryka Mercika - Członka Zarządu 
Województwa Śląskiego, Wojciecha Studenta - Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
Rybnika ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Joannę Sokołowską-Moskwiak - 
Dyrektora Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu oraz Agnieszkę Kaczmarską - 
Prezesa SARP o/Katowice. Przekazała również pozdrowienia i życzenia owocnych 
obrad w imieniu Przewodniczącego Opolskiej OIA RP Zbigniewa Bomersbacha, który 
z powodów technicznych nie mógł dojechać na Zjazd, oraz z Małopolskiej OIA RP 
gdzie równolegle w czasie odbywa się zjazd okręgowy. 

Zgromadzeni rozpoczęli obrady od uczczenia chwilą ciszy pamięci kolegów - 
członków naszej Izby Okręgowej – którzy zmarli w okresie, jaki upłynął od ostatniego 
zjazdu. 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście podsumowując krótko miniony rok, 
życząc powodzenia w działaniach SLOIA i dalszego rozwoju wzajemnej współpracy 
pomiędzy reprezentowanymi organizacjami. 

[Ewa Dworska] 

Podziękowała za zaproszenie, przypomniała o wspólnych problemach obu izb 
i podsumowała bieżącą współpracę, szczególnie w zakresie możliwości uczestnictwa 
członków IIB w szkoleniach Izby Architektów. Gratulując aktywnego działania złożyła 
delegatom życzenia owocnych obrad. 

[Henryk Mercik] 

Przybliżył bieżące problemy, jakie rozwiązywać przychodzi lokalnym 
samorządom terytorialnym oraz organizacjom samorządów zawodowych, 
w szczególności samorządom zawodów zaufania publicznego. Śląskiej Okręgowej 
Izbie Architektów RP złożył życzenia dalszego rozwoju i konsekwencji w kontynuacji 
obranych kierunków działań. 

[Joanna Sokołowska-Moskwiak] 

Podsumowała kolejny rok pracy PWSZ w Raciborzu wskazując na liczbę 
absolwentów uczelni kontynuujących studia magisterskie na uczelniach wyższych. 
Podziękowała za wsparcie merytoryczne i personalne SLOIA, współpracę w zakresie 
organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń. Wyrażając nadzieję na dalsze 
wspólne działania zaprosiła do udziału w życiu szkoły. 

[Agnieszka Kaczmarska] 

Przypomniała wspólne cele SLOIA i SARP, jako organizacji bliźniaczych, 
współdziałających na rzecz zawodu architekta, którego byt napotyka obecnie 
na szereg zagrożeń. Podziękowała za wytężoną pracę Izby w kierunku jego ochrony 
i rozwoju. Podziękowała też za kolejny rok owocnej współpracy i życzyła pomyślnych 
obrad. 
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[Małgorzata Pilinkiewicz] 

Kończąc wystąpienia gości Zjazdu Przewodnicząca Rady SLOIA przekazała 
pozdrowienia w imieniu nieobecnego z przyczyn losowych - delegata, a zarazem 
Prezesa SARP o/Bielsko Biała Tomasza Wysockiego. Zapowiedziała też opóźniony 
przyjazd delegata i przedstawiciela SLOIA w Krajowej Radzie IARP - Piotra Franty. 

Przechodząc do zaproponowanego przez Biuro Zjazdu porządku obrad, 
przystąpiła do wręczenia nagród osobom, które szczególnie zaangażowały się 
w prace na rzecz środowiska. Srebrną Odznaką Honorową Izby Architektów RP 
zostały wyróżnione: kol. Anita Langer - za pracę w Zespole do Spraw Szkoleń 
i bieżącą współpracę z Radą SLOIA oraz kol. Agnieszka Wereszczyńska - 
odpowiedzialna za prowadzenie portalu społecznościowego SLOIA i przekazywanie 
aktualnych informacji na stronie www.facebook.com/slaska.iarp/. Odznaki wręczyli 
Małgorzata Pilinkiewicz (Przewodnicząca Rady SLOIA) i Piotr Średniawa (Zastępca 
Przewodniczącej Rady SLOIA). 

Realizując kolejny punkt porządku obrad, którym był wybór Doraźnej Komisji 
Skrutacyjnej dla wyboru Prezydium Zjazdu - Przewodnicząca przedstawiła 
rekomendowane przez Biuro Zjazdu osoby do pracy w komisji. Przedstawiono 
następujące kandydatury: kol. Paweł Rączka - wyraził zgodę na udział w pracy 
komisji, kol. Rafał Król - wyraził zgodę, kol. Krzysztof Kałużny - wyraził zgodę, 
kol. Arkadiusz Płomecki (delegat nieobecny, kandydatura wycofana), kol. Jerzy 
Stożek - wyraził zgodę. Przeprowadzone zostało głosowanie nad czteroosobowym 
składem Doraźnej Komisji Skrutacyjnej - większością głosów delegatów obecnych 
na sali została powołana Doraźna Komisja Skrutacyjna w zaproponowanym składzie 
(brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się). 

W jubileuszowym roku działalności Izby Architektów, na funkcję 
Przewodniczącego Zjazdu zaproponowana została kandydatura kol. Wojciecha 
Podleskiego. Przewodnicząca podkreśliła piętnastoletnie, niezwykle ofiarne 
zaangażowanie kandydata w działalność Izby, sięgające jej założenia. Kandydat 
wyraził zgodę na pełnienie funkcji. Nie zgłoszono innych kandydatur z sali. 
Przeprowadzone zostało głosowanie - jednogłośnie kandydat został wybrany 
na Przewodniczącego Prezydium Zjazdu i przejął prowadzenie obrad. 

[Wojciech Podleski - Przewodniczący Zjazdu] 

Podziękował za okazane zaufanie i zaproponował przyjęcie porządku obrad 
Zjazdu według propozycji przygotowanej przez Biuro Zjazdu. 

Przeprowadzone zostało głosowanie - jednogłośnie został przyjęty 
zaproponowany porządek obrad. 

Przewodniczący przystąpił do głosowania kandydatur na pozostałych członków 
Prezydium Zjazdu - wg propozycji Biura Zjazdu. 

Na Zastępcę Przewodniczącego rekomendowany został kol. Jacek Krych, który 
wyraził zgodę na pełnienie funkcji. 

Przeprowadzone zostało głosowanie - większością głosów delegatów obecnych 
na sali kol. Jacek Krych został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Prezydium 
Zjazdu (brak głosów przeciw, jeden głos wstrzymujący się). 

Jako Sekretarz zaproponowana została kol. Anita Langer, która wyraziła zgodę 
na pełnienie funkcji. 

Przeprowadzone zostało głosowanie - większością głosów delegatów obecnych 
na sali kol. Anita Langer została wybrana na Sekretarza Prezydium Zjazdu (brak 
głosów przeciw, jeden głos wstrzymujący się). 

Przewodniczący przystąpił do wyboru pozostałych komisji zjazdowych. 

http://www.facebook.com/slaska.iarp/
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Zaproponował, by Doraźna Komisja Skrutacyjna kontynuowała prace jako 
Komisja Skrutacyjna, na co wyrażona została zgoda członków komisji oraz 
delegatów Zjazdu. 

Przeprowadzone zostało głosowanie (kandydatury poddano głosowaniu 
en bloc) na Komisję Skrutacyjną Zjazdu w składzie: kol. Paweł Rączka, kol. Rafał 
Król, kol. Krzysztof Kałużny, kol. Jerzy Stożek - jednogłośnie została wybrana 
Komisja Skrutacyjna Zjazdu. Przewodniczący zaprosił komisję do ukonstytuowania 
się i przystąpienia do pracy. 

Przewodniczący Zjazdu przedstawił rekomendacje Biura Zjazdu do Komisji 
Mandatowej: kol. Maciej Piwowarczyk - kandydat wyraził zgodę na udział w pracy 
komisji, kol. Grzegorz Sowiński - wyraził zgodę, kol Wiesław Niewiadomski - wyraził 
zgodę. Nie zgłoszono kandydatur z sali. 

Przeprowadzone zostało głosowanie en bloc na Komisję Mandatową Zjazdu 
w zaproponowanym składzie - większością głosów delegatów obecnych na sali 
została wybrana Komisja Mandatowa Zjazdu (brak głosów przeciw, dwa głosy 
wstrzymujące się). Przewodniczący zaprosił komisję do ukonstytuowania się 
i przystąpienia do pracy. W pierwszej kolejności poprosił o decyzję dotyczącą 
prawomocności Zjazdu. 

Przewodniczący przedstawił propozycję Biura Zjazdu składu Komisji Uchwał 
i Wniosków: kol. Mikołaj Machulik - kandydat wyraził zgodę na udział w pracy komisji, 
kol. Stanisław Nestrypke - wyraził zgodę, kol Piotr Franta (delegat nieobecny, 
kandydaturę wycofano), kol Marek Pelc - wyraził zgodę, kol Tomasz Studniarek - 
wyraził zgodę. Nie zgłoszono innych kandydatur z sali. 

Przeprowadzone zostało głosowanie en bloc na Komisję Uchwał i Wniosków 
Zjazdu w czteroosobowym składzie - większością głosów delegatów obecnych 
na sali komisja została wybrana (brak głosów przeciw, jeden głos wstrzymujący się). 
Przewodniczący zaprosił komisję do ukonstytuowania się i przystąpienia do pracy. 

Przewodniczący ogłosił przewidzianą porządkiem obrad przerwę, w czasie 
której nastąpiło ukonstytuowanie się komisji. 

(przerwa w obradach 11.45-12.00) 

 [Wojciech Podleski] 

Po przerwie Przewodniczący Zjazdu poprosił komisje zjazdowe 
o przedstawienie ich składu. 

[Maciej Piwowarczyk - Komisja Mandatowa] 

Komisja Mandatowa ukonstytuowała się w składzie: Maciej Piwowarczyk - 
przewodniczący, Grzegorz Sowiński - sekretarz, Wiesław Niewiadomski - członek. 

W imieniu komisji ogłosił, że w Zjeździe uczestniczy 49 delegatów na ogólną 
liczbę 64 delegatów (co stanowi 76% uprawnionych). Stwierdził, że Zjazd jest 
prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał. 

[Krzysztof Kałużny - Komisja Skrutacyjna] 

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie: Krzysztof Kałużny - 
przewodniczący, Rafał Król - sekretarz, Paweł Rączka i Jerzy Stożek - członkowie. 
Potwierdził stan obecnych na Zjeździe. 

[Mikołaj Machulik - Komisja Uchwał i Wniosków] 

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w składzie: Mikołaj Machulik - 
przewodniczący, Stanisław Nestrypke - sekretarz, Marek Pelc i Tomasz Studniarek - 
członkowie. 

Ogłosił, że w przypadku 49 delegatów obecnych na Zjeździe, aby skutecznie 
złożyć wniosek do Komisji Uchwał i Wniosków należy zebrać pod nim podpisy 
minimum 1/5 obecnych czyli 10 osób. Aby komisja miała czas na opracowanie 
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i zredagowanie wniosków termin na ich składanie wyznaczono na koniec 30-
minutowej przerwy przewidzianej porządkiem obrad - po pkt.11 (przedstawieniu 
projektu budżetu). 

Nie zgłoszono sprzeciwu dla tej propozycji. 

[Wojciech Podleski] 

Potwierdził termin zakończenia składania wniosków. Następnie przystąpił 
do kolejnego punktu obrad - przedstawienia sprawozdań z działalności organów 
Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w 2016r. wraz projektem budżetu. Poprosił 
Przewodniczącą Rady o przedstawienie sprawozdania Śląskiej Okręgowej Rady Izby 
Architektów. 

[Małgorzata Pilinkiewicz] 

Przewodnicząca Rady - opierając swoje wystąpienie na prezentacji 
uzupełniającej - przypomniała, że w materiałach na Zjazd zgromadzeni otrzymali 
obszerne sprawozdanie z działalności Okręgowych Organów SLOIA w okresie 
od 01.01.2016 do 31.12.2016r. 

(sprawozdanie znajduje się w archiwach Zjazdu) 

Sprawozdanie z działalności Rady SLOIA przedłożone jest w pierwszej części - 
opisowej - przedstawiającej chronologicznie (odpowiednio do zagadnień opisanych 
w ustawie) informacje o sposobach, metodach działań Izby, osobach wyznaczonych 
do realizacji zadań oraz o wydarzeniach mających miejsce w 2016 roku. Drugą część 
stanowi sprawozdanie finansowe, podsumowujące tę działalność, które przedstawi 
Skarbnik SLOIA. Sprawozdanie poddane zostanie analizie i dyskusji, a następnie 
akceptacji w drodze głosowania, jako wynik prac Zjazdu. 

W swoim wystąpieniu – zakładając, że zgromadzeni zapoznali się z materiałami 
na Zjazd – Przewodnicząca Rady skoncentrowała się na zagadnieniach kluczowych, 
jakie miały miejsce w minionym roku. 

Przywołała podstawowe akty prawne i regulacje normujące działania 
samorządu architektów oraz zadania, jakie realizuje izba okręgowa i jej rada. 
Wskazała na aktualność programu działania SLOIA przedstawionego w 2014r., 
przyjętego w pierwszym roku działalności obecnej Rady. Realizacja jego założeń jest 
elastycznie modyfikowana i dostosowywana do aktualnej sytuacji zewnętrznej. 

Wyartykułowała zadania, które zgodnie z przytoczonymi dokumentami 
ma realizować Izba oraz priorytety działań SLOIA w 2016r. 

Zwróciła uwagę na wynikające z uchwały kompetencyjnej KRIA RP 
ograniczenie działania rad izb okręgowych sprowadzone do zagadnień dotyczących 
wyłącznie obszaru działania danej izby. Brak możliwości wypowiadania się 
w sprawach dotyczących całego kraju rodzi uczucie niedostatecznej skuteczności 
działań. 

Główne kierunki działań Rady SLOIA zostały zdominowane przez trzy 
zasadnicze tematy: wykonywanie zawodu architekta, kształcenie i upowszechnianie 
wiedzy i ochronę naszych interesów. Rada SLOIA działając aktywnie w tym zakresie 
- w ramach swoich kompetencji - nie ustaje w monitorowaniu bieżących zmian 
legislacyjnych, dotyczących naszego zawodu. Przykładem jest zaangażowanie 
naszych przedstawicieli i ich praca w komisjach powołanych przy KRIA, uczestnictwo 
w konferencji w Krynicy w tematyce Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, a także 
współdziałanie z innymi okręgami - w szczególności z Małopolską OIA RP - 
nad wypracowaniem wspólnego stanowiska w tym temacie. Braliśmy również 
bezpośredni udział w konsultacjach procedury uchwalania nowej Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 



 

5 

Ustawa o zawodzie architekta - w brzmieniu przedstawionym przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - została jednoznaczne skrytykowana. 
Stoimy na stanowisku, że dyskusje dotyczące naszego środowiska powinny toczyć 
się w jak najszerszym gronie, przy analizie opinii wszystkich zainteresowanych.  
Potwierdzeniem tego stanowiska niech będzie wypracowanie opinii w sprawie 
kodeksu etyki, standardów wykonywania zawodu, umów, ubezpieczeń OC w toku 
dyskusji i na poświęconej tym zagadnieniom konferencji wyszehradzkiej 
organizowanej przez SLOIA w kwietniu 2016r. 

Przewodnicząca poruszyła kwestię propozycji nowelizacji wszystkich 
regulaminów wewnętrznych - przedstawionej przez KRIA RP na zjeździe w grudniu 
2016r. - a w szczególności nowych zasad polityki rachunkowej IARP oraz Krajowej 
IARP, zakładającej odebranie niezależności programowej i finansowej izbom 
okręgowym. Zwróciła uwagę, że do nowelizacji nie doszło tylko dzięki konsolidacji 
stanowisk wielu izb okręgowych. 

Kształcenie i upowszechnianie wiedzy architekta realizowane jest przez 
prowadzony w Izbie program szkoleń. Stanowi on już stały element aktywności 
naszej izby okręgowej, a prowadzone wykłady cieszą się dużym zainteresowaniem, 
o czym świadczy frekwencja uczestników. Udział w wykładach jest otwarty również 
dla osób nie będących członkami Izby Architektów. Poprawia się ich dostępność - 
prowadzone są obecnie w nowych lokalizacjach - poza Katowicami również 
w Częstochowie, Bielsku Białej, Gliwicach i w Raciborzu. Kolejnym efektem jest 
uruchomienie dla członków SLOIA dostępu do zbioru praw Legalis oraz planowany 
w najbliższym czasie dostęp do zbioru norm. 

Podtrzymywana jest i stale rozwijana współpraca z SARP-em (oddziałami 
Katowice, Częstochowa, Bielsko Biała), Izbą Inżynierów Budownictwa i Wydziałem 
Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego. 

Aktywnie realizowana jest działalność w ramach instytucji jaką jest Koleżeński 
Fundusz Zapomogowo-Pożyczkowy. Działalność w kwestii ochrony interesów praw 
architektów to m.in. na bieżąco dokonywane interwencje w organach AB dotyczące 
wyjaśnień o zakresie uprawnień (zwłaszcza wykonawczych). Toczą się również 
procedury (także procesy karne) w sprawie fałszywych zaświadczeń 
o przynależności do izby. Prowadząc monitoring konkursów i przetargów 
z zadowoleniem odnotować można rzadsze obecnie interwencje w sprawie Ustawy 
PZP. 

Działaniom Rady towarzyszą stałe założenia programowe - otwartość, 
transparentność i oszczędność. Każdy członek ma możliwość aktywnego 
uczestnictwa w posiedzeniach rady, prowadzone są konsultacje publiczne ustaw 
i regulaminów Izby, udostępnione są sprawozdania finansowe dokumentujące 
działanie SLOIA, upublicznione wszystkie informacje o sprawach dziejących się 
w Izbie i podejmowanych uchwałach. Oszczędności - wypracowywane dzięki 
wprowadzonej i utrzymywanej dyscyplinie finansów - są wykorzystywane m.in. 
na działania samopomocowe. 

Działania 11-osobowej Rady wsparte są stałą współpracą wielu osób - obecnie 
jest ich 21 - obsługi administracyjnej, księgowej, obsługi prawnej i aktywnych 
członków Izby. 

Toczą się starania w celu pozyskania nowej siedziby SLOIA. Nawiązano w tym 
celu kontakt z Prezydentem Miasta Katowice, a działania mające na celu stworzenie 
miejsca dla architektów i architektury śląskiej - gdzie Izba byłaby jednym 
z kluczowych ogniw takiego ośrodka - powinny być priorytetem na czas najbliższy. 
Szczegółowo analizowany wniosek o utworzenie siedziby w Gliwicach nie znalazł 



 

6 

poparcia ze względu na brak właściwych regulacji prawnych oraz brak uzasadnienia, 
które odpowiadałoby na planowane w pozostałych obwodach Izby działania. 

Obecny rok - 2017 - jest rokiem jubileuszowym 15-lecia istnienia Izby 
Architektów. Zbiega się w czasie z nową odsłoną Kodeksu urbanistyczno-
budowlanego, Ustawą o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach oraz 
zapowiadaną na 2018r. nowelizacją Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zadaniem Izby Architektów jest baczenie, by wprowadzone w nich zapisy dotyczące 
naszego środowiska rzeczywiście odpowiadały naszym interesom zawodowym. 

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim aktywnie włączającym się 
w działalność członkom samorządu za pełną poświęcenia pracę w minionym roku. 

(Wystąpienie nagrodzono oklaskami) 

 [Jacek Krych - zastępca Przewodniczącego Zjazdu] 

W tym miejscu poprosił Skarbnika Rady SLOIA kol. Danutę Fredowicz 
o przedstawienie sprawozdania finansowego. 

[Danuta Fredowicz] 

Rozpoczęła sprawozdanie od omówienia wykonania budżetu Izby za 2016 rok. 
Wskazała na załączone do pisemnego sprawozdania tabele porównujące założony 
plan i jego wykonanie. 

Plan przychodów został przygotowany przy założeniu, że wysokość składki 
miesięcznej wyniesie 76zł, a liczba członków ok.1315. 50% przychodów pozostaje do 
dyspozycji okręgu. Pozostałe 50% SLOIA przekazuje do KIARP, z czego 
20% przeznaczone jest na cele tzw. redystrybucji składek. 

W 2016r. przy założeniu planowanych przychodów 932.140zł wykonanie 
zamknęło się kwotą 933.911zł. Wygenerowany zysk 119.197zł znacząco przekroczył 
planowany poziom. W ramach tej kwoty został zakupiony nowy sprzęt audiowizualny 
do sali szkoleniowej w siedzibie SLOIA, a także mobilny sprzęt projekcyjny 
z przeznaczeniem do wykorzystania w trakcie szkoleń wyjazdowych. Pozostała 
kwota zysku to 70.508zł. Wydatki nie przekroczyły kwoty preliminowanej, ani 
wartości przychodów (stanowią ok.87%). Nadwyżki środków są lokowane 
na lokatach krótkoterminowych i tzw. overnight i choć nie osiągnięto zakładanego 
poziomu 28.000zł to uzyskane przychody z tego tytułu zamknęły się kwotą 19.644zł. 

Skarbnik - analizując koszty działalności SLOIA - stwierdziła, że wszystkie 
kwoty mieszczą się w zakładanych wartościach, które były zaplanowane 
na rok 2016. 

 [Jacek Krych] 

Podziękował za sprawozdanie finansowe informując, że tym samym 
zrealizowany został punkt 9 porządku obrad. Następnie poprosił Przewodniczącego 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej kol. Wojciecha Podleskiego o przedstawienie 
sprawozdania. 

[Wojciech Podleski] 

W swoim wystąpieniu skoncentrował się na głównych sprawach, którymi 
zajmuje się Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, to jest zorganizowanych i odbytych 
dwóch sesjach egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane, poprzedzonych 
kursami przygotowawczymi. Na 126 kandydatów przystępujących do egzaminów 
79 osobom nadano uprawnienia - w sześciu obowiązujących obecnie rodzajach. 
Wydano 47 decyzji o odmowie nadania uprawnień - wszystkie pozostały 
bez odwołania. 

Wydano 3 decyzje o odmowie nadania uprawnień bez egzaminu. Na decyzje 
te złożono odwołania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, która podtrzymała decyzje 
OKK. Dotyczą one sytuacji przejścia po studiach I stopnia odbytych na Wydziałach 
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Budownictwa na studia II stopnia na Wydziałach Architektury. Zgodnie z interpretacją 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa przesądzono, że nie ma możliwości uzyskania uprawnień 
z pominięciem studiów architektonicznych I stopnia. Nie został zachowany warunek 
konieczny pozytywnego wyniku kwalifikacji dopuszczenia do egzaminu w postaci 
uzupełnienia programu nauczania. 

Na bieżąco toczą się liczne postępowania wyjaśniające w organach 
administracji samorządowej i państwowych (wydziały architektury, powiatowe 
inspektoraty sanitarne), ze względu na znaczną rozbieżność interpretacji przepisów, 
uprawnień. Wszystkie rozwiązywane są zgodnie ze stanowiskiem Izby. 

Przewodniczący OKK zwrócił uwagę na problematykę szczegółowej analizy 
i rozliczania punktów zrealizowanego programu studiów - ze względu 
na zróżnicowane programy nauczania uczelni wyższych. Będzie to priorytetem 
w dalszej pracy okręgowych komisji kwalifikacyjnych. 

[Jacek Krych] 

Podziękował za wystąpienie i poprosił Przewodniczącego Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego o przedstawienie sprawozdania. 

[Teresa Eder - wiceprzewodnicząca OSD] 

W zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego OSD kol. Teobalda Jałyńskiego 
odczytała pisemne sprawozdanie zamieszczone w materiałach na Zjazd (część 
dotyczącą działalności merytorycznej w formie skrótowej). 

[Wojciech Podleski - Przewodniczący Zjazdu] 

Podziękował za wystąpienie i poprosił o sprawozdanie Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. 

[Janusz Grychowski] 

W okresie sprawozdawczym do OROZ SLOIA wpłynęło 15 spraw - w tym 
7 dotyczących odpowiedzialności zawodowej i 8 dotyczących odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. 

Rzecznik - w rozszerzeniu pisemnych materiałów na Zjazd - zwrócił uwagę 
na to, że w bieżących konsultacjach uczestniczą zarówno architekci będący 
członkami Izby, jak i inwestorzy zgłaszający uwagi do działalności członków Izby. 

[Wojciech Podleski] 

Podziękował za wystąpienie i poprosił o przedstawienie sprawozdania 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej SLOIA. 

[Piotr Then] 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie 
z kontroli działań organów SLOIA RP w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016r. 
koncentrując się na wynikach przeprowadzonej kontroli. 

Pisemne sprawozdanie z działalności wszystkich Okręgowych Organów SLOIA, 
w tym Komisji Rewizyjnej zostało przed Zjazdem dostarczone wszystkim delegatom 
i znajduje się w archiwach Zjazdu. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna SLOIA RP w podsumowaniu kontroli 
zaopiniowała pozytywnie całą działalność Rady Okręgowej za rok 2016 
i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Izby 
Architektów. 

[Wojciech Podleski] 

Przewodniczący Zjazdu poprosił Skarbnika o przedstawienie projektu budżetu 
na rok 2017. 
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[Danuta Fredowicz] 

Projekt budżetu - w postaci preliminarza budżetowego SLOIA RP na 2017 rok - 
został załączony do materiałów na Zjazd, jako załącznik do projektu Uchwały nr 9. 
Przedstawiono go w zestawieniu na tle budżetu wykonanego w roku 2016. Założenia 
finansowe przedstawiono dla obowiązującej składki 78zł/miesiąc przy ilości czynnych 
członków wynoszącej 1343 osoby (pozostałe opłaty zgodnie z regulacjami 
ustawowymi). Skład ilościowy organów - jak w roku 2016. 

Kol. Danuta Fredowicz zwróciła uwagę, że podjęto inicjatywy dążące 
do zmniejszenia kosztów działalności - m.in. wynegocjowano likwidację opłat 
za przelewy i redukcję kosztów prowadzenia rachunków. 

Zapreliminowano, że przychody budżetowe SLOIA na rok 2017 zamkną się 
kwotą 985 764zł. Wysokości preliminowanych kwot poszczególnych przychodów 
pozostają na poziomie podobnym do roku minionego. Przyjęto procentowy podział 
kosztów i wydatków na poziomie porównywalnym do 2016r. W ramach kosztów 
działalności statutowej widoczny jest znaczny wzrost pozycji „działalność 
programowa i zakup rzeczowych składników majątku trwałego” w stosunku 
do ubiegłego roku, co wiąże się z planowanym zakupem sprzętu do wideokonferencji 
oraz kosztami organizacji uroczystości związanych z 15-leciem Izby. Wynika stąd 
widoczna w zestawieniu różnica poziomu przewidywanych zysków w stosunku 
do 2016r. 

[Wojciech Podleski] 

Podziękował za wystąpienie kończące blok sprawozdań z działalności organów 
SLOIA i ogłosił 30-minutową przerwę w obradach, przypominając, że z jej upływem 
kończy się termin składania wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków. 

(przerwa w obradach) 

 [Wojciech Podleski] 

Po przerwie Przewodniczący Zjazdu wezwał delegatów do zajęcia miejsc 
na sali obrad i rozpoczęcia dyskusji nad sprawozdaniami Rady i jej organów oraz 
projektem budżetu na 2017r. 

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu w dyskusji, poprosił 
kol. Piotra Frantę - delegata SLOIA i przedstawiciela Krajowej Rady IARP - 
o zabranie głosu. 

[Piotr Franta] 

Delegat podzielił się refleksjami na temat często występującego zróżnicowania 
stanowisk pomiędzy radami okręgowymi a Radą Krajową. 

Podsumował trwający proces legislacyjny wprowadzania Kodeksu 
urbanistyczno-budowlanego oraz stan konsultacji środowiskowych wyrażonych 
przytłaczającą ilością negatywnych uwag do projektu tej ustawy i planowane 
w odpowiedzi na nie kolejne konsultacje. Postulował, by działania Izby 
intensyfikować w zmienionym składzie osobowym, kładąc nacisk na pożądaną 
aktywizację młodych projektantów. 

Poruszył problem konieczności uruchomienia działań lobbystycznych w ramach 
Izby - w celu artykułowania jednolitego i zdecydowanego stanowiska na temat 
proponowanych zmian w legislacji. 

 (głos z sali w sprawie zamkniętej dyskusji i możliwości zabrania głosu) 

[Wojciech Podleski] 

Pomimo zamknięcia dyskusji dopuścił do zabrania głosu z sali. 
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[Piotr Średniawa] 

W nawiązaniu do obietnic złożonych na zjeździe w zeszłym roku - 
sformułowania 10 fundamentalnych pytań dotyczących działań Izby - wytłumaczył, 
że ze względu na nawał nowych regulacji, zarówno zewnętrznych jak i wewnątrz 
Izby, przed publikacją przygotowanego już tekstu, jego część uległa dezaktualizacji. 

Zwrócił uwagę, że zasadniczym celem Izby jest sformułowanie odpowiedzi 
na fundamentalne pytania, których nie postawiliśmy jako samorząd zawodowy przez 
cały piętnastoletni okres funkcjonowania. Zagłębianie się w dyskusję nad detalami 
poszczególnych przepisów - bez wypracowania stanowiska w kwestiach 
podstawowych dla środowiska - nie ma sensu. Odwołując się do wystąpienia 
poprzednika zauważył, że skoro Rada Krajowa IARP przez cały czas istnienia Izby 
nie zdołała wyartykułować strategicznych celów, które byłyby konsekwentnie 
realizowane, to zadanie to prawdopodobnie spocznie na izbach okręgowych. 

[Wojciech Podleski] 

Zakończył dyskusję i przystąpił do podjęcia uchwał statutowych oraz projektów 
uchwał Rady SLOIA. Poprosił Komisję Mandatową o przeliczenie obecnych na sali 
delegatów. 

[Krzysztof Kałużny] 

Komisja Mandatowa podała, że liczba obecnych na Sali delegatów wynosi 
50 osób, co stanowi kworum wystarczające do podejmowania uchwał. 

[Wojciech Podleski] 

Przystąpił do głosowania uchwał statutowych XII Sprawozdawczego 
Okręgowego Zjazdu Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP - po odczytaniu kolejno 
proponowanej treści uchwał przeprowadzono głosowania, a Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej podał ich wyniki. 

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej 
Rady SLOIA RP została przyjęta jednogłośnie – 50 głosów „za”. 

Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej SLOIA RP została przyjęta jednogłośnie – 50 głosów „za”. 

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego SLOIA RP została przyjęta jednogłośnie – 
50 głosów „za”. 

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SLOIA RP została przyjęta 
jednogłośnie – 50 głosów „za”. 

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej SLOIA RP została przyjęta jednogłośnie – 50 głosów „za”. 

Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SLOIA RP 
za rok obrotowy 2016 została przyjęta jednogłośnie – 50 głosów „za”. 

Uchwała nr 7 w sprawie podziału zysku została przyjęta jednogłośnie – 
50 głosów „za”. 

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie SLOIA RP została 
przyjęta jednogłośnie – 50 głosów „za”. 

Uchwała nr 9 w sprawie przyjęcia budżetu SLOIA RP na rok 2017, będącego 
załącznikiem do projektu uchwały, została przyjęta większością – 49 głosy „za”, przy 
1 głosie wstrzymującym się. 

Następnie Przewodniczący Zjazdu przeszedł do kolejnego punktu porządku 
obrad: Wolne Wnioski. Poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o komunikat oraz 
o zgłaszanie wniosków z sali. 
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[Mikołaj Machulik] 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków poinformował, że w wyznaczonym 
terminie do komisji wpłynęły dwa wnioski. 

Wniosek numer 1: Kol. Mirosław Rąbalski wnosi o nadanie zebraniu 
wyborczemu delegatów nowej kadencji rangi walnego zjazdu na okoliczność 15 lat 
działania Izby. Wniosek nie został przekształcony w uchwałę ze względów 
formalnych - to jest ze względu na brak wymaganej ilości podpisów. Pod wnioskiem 
podpisało się 8 delegatów, wymagana liczba podpisów wynosi 10. 

Wniosek numer 2: Kol. Mirosław Rąbalski wnosi o nadanie uprawnienia 
Przewodniczącemu Rady SLOIA do zwolnienia członka Izby z opłaty za ponowny 
wpis na listę członków (pełna treść wniosku w archiwum Zjazdu). Pod wnioskiem 
zebrano 19 podpisów. Wniosek podlegał odrzuceniu z uwagi na brak podstaw 
prawnych do jego rozpatrzenia - ustalanie wysokości opłat na rzecz Izby leży 
w kompetencjach zjazdu krajowego. 

Na tym zakończono i podpisano protokół Komisji Uchwał i Wniosków. 
Przedstawione zostało wyjaśnienie prawne. 

Głos oddano autorowi wniosków. 

[Mirosław Rąbalski] 

Delegat, jako autor wniosków wyjaśnił swoje intencje, w szczególności - w ślad 
za proponowanym wnioskiem 1 - zaapelował o większe zainteresowanie i liczniejsze 
uczestnictwo delegatów w kolejnym spotkaniu wyborczym, czemu mogłyby sprzyjać 
uroczystości jubileuszowe. 

[Wojciech Podleski] 

Podziękował za wypowiedź i spytał delegatów o chęć zabrania głosu. 

[Paweł Rączka] 

Delegat poruszył problem ogłoszonego konkursu Banku Gospodarstwa 
Krajowego Nieruchomości, dotyczącego modelowego budownictwa (program 
Mieszkanie Plus), który ogłoszony został przy współuczestnictwie i pod patronatem 
KRIA RP. Poprosił o komentarz. 

 [Małgorzata Pilinkiewicz] 

Negatywne stanowisko SLOIA w tej sprawie (podtrzymane przez inne izby 
okręgowe i SARP o/Katowice) zostało przedstawione już na Radzie Krajowej. 
Pomimo braku odpowiedzi ze strony KRIA wniosek o wycofanie uczestnictwa Izby 
Architektów z przedsięwzięcia będzie ponawiany na kolejnych spotkaniach tuż 
po zjeździe. 

[Paweł Rączka] 

Delegat podkreślił szczególny brak zrozumienia dla okoliczności sytuacji, 
w której Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP jest sędzią w konkursie 
nie akceptowanym przez środowisko. 

[Piotr Franta] 

Delegat również przedstawił krytyczny komentarz do tej okoliczności konkursu. 

[Wojciech Podleski] 

Przewodniczący Zjazdu spytał czy są jeszcze inne wolne wnioski. 

[Małgorzata Pilinkiewicz] 

Przewodnicząca SLOIA, ze względu na ciągle rozszerzające się pole działań 
na gruncie legislacji, zaapelowała do kolegów zainteresowanych zaangażowaniem 
się w prace na rzecz środowiska do podjęcia stałej współpracy, zapraszając też 
do aktywnego udziału w pracach komitetu normalizacyjnego. 
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[Wojciech Podleski] 

Przewodniczący Zjazdu podziękował zgromadzonym i ogłosił zakończenie 
obrad XII Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP. 

[Małgorzata Pilinkiewicz] 

Korzystając z okazji Przewodnicząca SLOIA bardzo serdecznie podziękowała 
zebranym za pozytywną ocenę całokształtu działań Rady i jej organów w minionym 
okresie sprawozdawczym, mobilizującą do dalszej wytężonej pracy. Zaprosiła 
do udziału w kolejnym zjeździe w 2018 roku, który będzie zjazdem sprawozdawczo-
wyborczym. 

Na zakończenie złożyła zgromadzonym życzenia z okazji zbliżających się świąt 
wielkanocnych. 

(Koniec obrad) 

 Przewodniczący Zjazdu Sekretarz Zjazdu 

 Wojciech Podleski Anita Langer 


