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 ___________________________________________________________________  

PROTOKÓŁ 

XIII SPRAWOZDAWCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU SLOIA RP 

Katowice, dnia 23.03.2019r. 
 ___________________________________________________________________  

W dniu 23.03.2019r. odbył się XIII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Śląskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP - zwołany na podstawie art.16 ust.1 Ustawy z dnia 
15.12.2001r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
(Dz.U.2016.1725), §4 ust.1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów 
oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego 
architektów - Izby Architektów RP, w związku z uchwałą nr 1/01-2019 Rady Śląskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP z dnia 08.01.2019r. (w sprawie zwołania XIII 
Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP w 2019r.). Zjazd rozpoczął się 
o godzinie 10. 

[Piotr Średniawa] 

Przewodniczący Rady SLOIA RP poprosił, by zgromadzeni rozpoczęli obrady 
od uczczenia chwilą ciszy pamięci koleżanek i kolegów - członków Śląskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP – którzy zmarli w okresie minionego roku. 

Następnie przywitał zgromadzonych członków SLOIA RP, delegatów na Zjazd 
oraz przybyłych gości Zjazdu: Małgorzatę Pilinkiewicz – Prezes Izby Architektów RP, 
przedstawicieli SLOIA RP w strukturach Krajowej Izby Architektów, Panią Ewę 
Dworską - Sekretarz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
przedstawicieli organów SLOIA RP, kol. Mikołaja Machulika – w roli Prezesa SARP 
O/Katowice, a także przedstawicieli firmy Nowy Styl –współorganizatora obsługi 
spotkania oraz pracownice Biura Zjazdu SLOIA RP. 

Zaprosił gości do zabrania głosu. 

[Ewa Dworska, Sekretarz Rady SLOIIB] 

Podziękowała za kolejny rok aktywnych działań na rzecz obydwu środowisk - 
architektów i inżynierów budownictwa. Deklarując dalszą współpracę ŚlOIIB złożyła 
delegatom życzenia owocnych obrad. 

[Mikołaj Machulik, Prezes SARP O/Katowice] 

Pomimo dynamicznych zmian w minionym okresie zadeklarował w imieniu 
Stowarzyszenia wolę intensywnego współdziałania na wszelkich polach mających na 
celu rozwój środowiska architektów. Zaprosił do zainteresowania i udziału 
w wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez SARP i życzył 
zebranym pomyślnych obrad. 

[Małgorzata Pilinkiewicz - Prezes Izby Architektów RP] 

Przedstawiła krótką prezentację podsumowującą bieżące działania KRIA. 
Zwróciła uwagę na pola szczególnej aktywności – w tym zapewnienie dla wszystkich 
członków izby dostępu do zbioru praw Legalis, Norm Polskich, działania na polu 
legislacji, prace nad tworzeniem standardów kształcenia i praktyk zawodowych, 
promocję izby na targach BUDMA, działalność informacyjną (planowana 
modernizacja strony internetowej IARP, nowa odsłona czasopisma Z:A, newsletter 
KRIA), działalność szkoleniową, prace nad programem powszechnej edukacji 
architektonicznej dzieci i młodzieży, stworzeniem forum młodych w celu otwarcia 
środowiska na ich pomysły i problemy związane z uprawianiem zawodu architekta. 
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[Piotr Średniawa] 

Kończąc wystąpienia gości Przewodniczący SLOIA RP zaprosił do rozpoczęcia 
części roboczej zjazdu i przejścia do kolejnego punktu porządku obrad, którym był 
wybór Doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Prezydium Zjazdu. Przewodniczący 
przedstawił rekomendowane przez Biuro Zjazdu osoby do pracy w komisji: kol. Julian 
Franta - wyraził zgodę na udział w pracy komisji, kol. Rafał Lipiński - wyraził zgodę, 
kol. Agnieszka Wereszczyńska - wyraziła zgodę, kol. Przemysław Stawinoga - 
wyraził zgodę, kol. Maciej Grychowski - wyraził zgodę. 

Przeprowadzone zostało głosowanie en bloc zaproponowanego składu - 
większością głosów delegatów obecnych na sali kandydaci zostali wybrani na 
członków Doraźnej Komisji Skrutacyjnej (brak głosów przeciw, brak głosów 
wstrzymujących się). 

Z kolei przedstawił propozycję Biura Zjazdu kandydata na Przewodniczącego 
Zjazdu - zaproponowana została kandydatura kol. Piotra Thena, który wyraził zgodę 
na pełnienie funkcji. Nie zgłoszono innych kandydatur z sali. Przeprowadzone 
zostało głosowanie - większością głosów delegatów obecnych na sali kandydat 
został wybrany na Przewodniczącego Prezydium Zjazdu (brak głosów przeciw, brak 
głosów wstrzymujących się). W tym momencie Przewodniczący Zjazdu przejął 
prowadzenie obrad. 

[Piotr Then - Przewodniczący Zjazdu] 

Przystąpił do głosowania kandydatur na pozostałych członków Prezydium 
Zjazdu. Rekomendowane przez Biuro Zjazdu osoby: na funkcję 
wiceprzewodniczącego kol. Maciej Piwowarczyk - wyraził zgodę na pełnienie funkcji, 
na sekretarza kol. Anita Langer - wyraziła zgodę. Nie zgłoszono kandydatur z sali. 

Przeprowadzone zostało głosowanie - większością głosów delegatów obecnych 
na sali kandydaci zostali wybrani na członków Prezydium Zjazdu (brak głosów 
przeciw, brak głosów wstrzymujących się). 

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem zaproponowanego 
porządku obrad. Przeprowadzone zostało głosowanie - większością głosów 
delegatów obecnych na sali kandydaci porządek obrad został przyjęty (brak głosów 
przeciw, brak głosów wstrzymujących się). 

W kolejności Przewodniczący Zjazdu przystąpił do wyboru komisji zjazdowych. 
Przedstawił osoby rekomendowane do pracy w Komisji Mandatowej: kol. Mikołaj 
Machulik, kol. Ewa Piątek, kol. Barbara Średniawa – wszyscy wyrazili zgodę na 
pełnienie funkcji. Nie zgłoszono kandydatur z sali. Przeprowadzone zostało 
głosowanie en bloc zaproponowanego składu - większością głosów delegatów 
obecnych na sali kandydaci zostali wybrani na członków Komisji Mandatowej (brak 
głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się). 

Następnie przedstawił osoby rekomendowane do pracy w Komisji Uchwał 
i Wniosków: kol. Henryk Piątek, kol. Tomasz Studniarek, kol. Danuta Fredowicz, 
kol. Piotr Buśko - wyrazili zgodę na pełnienie funkcji. W związku z nieobecnością 
kol. Henryka Mercika rekomendowanego do prac komisji dla uzupełnienia jej składu 
z sali zgłoszono kandydaturę kol. Moniki Pióreckiej-Karolak. Przeprowadzone zostało 
głosowanie - większością głosów delegatów obecnych na sali kandydaci zostali 
wybrani na członków Komisji Mandatowej (brak głosów przeciw, brak głosów 
wstrzymujących się). 

W kolejności odczytał proponowany skład Komisji Skrutacyjnej: kol. Julian 
Franta, kol. Rafał Lipiński, kol. Agnieszka Wereszczyńska, kol. Przemysław 
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Stawinoga, kol. Maciej Grychowski – wyrazili zgodę na pełnienie funkcji. Nie 
zgłoszono kandydatur z sali. Przeprowadzone zostało głosowanie - większością 
głosów delegatów obecnych na sali kandydaci zostali wybrani na członków Komisji 
Mandatowej (brak głosów przeciw, jeden głos wstrzymujący się). 

Przewodniczący Zjazdu zaprosił komisje do ukonstytuowania się. 

W przerwie obrad głos oddano przedstawicielowi sponsora spotkania. W imieniu 
firmy Nowy Styl i jej śląskiego dystrybutora firmy Cobu Design prezentacje 
przedstawili Pan Michał Górski i Pani Katarzyna Nowak. 

[Piotr Then] 

Po przerwie Przewodniczący Zjazdu poprosił Komisję Mandatowa 
o sprawdzenie kworum i podanie parametrów głosowania, oraz pozostałe komisje 
zjazdowe o przedstawienie ich składu. 

[Mikołaj Machulik - Komisja Mandatowa] 

Komisja Mandatowa ukonstytuowała się w składzie: Mikołaj Machulik - 
przewodniczący, Ewa Piątek - sekretarz, Barbara Średniawa - członek. 

W imieniu komisji ogłosił, że na podstawie danych osobowych i listy obecności 
ogólna liczba delegatów wynosi 71 osób. W Zjeździe uczestniczy 57 delegatów, 
którym wydano mandaty, co stanowi 80% uprawnionych. Stwierdził, że Zjazd jest 
prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał. 

Poinformował, że kworum wynosi 36 delegatów, a żeby złożyć wniosek 
do Komisji Uchwał i Wniosków potrzebne są podpisy 1/5 obecnych tzn.11 delegatów. 

[Henryk Piątek - Komisja Uchwał i Wniosków] 

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w składzie: Henryk Piątek - 
przewodniczący, Monika Piórecka-Karolak - sekretarz, Danuta Fredowicz, Piotr 
Buśko, Tomasz Studniarek - członkowie. 

Poinformował, że projekty uchwał i wniosków zgłaszane do komisji muszą być 
sformułowane na piśmie i wymagają 11 podpisów delegatów (co stanowi 1/5 
obecnych). Termin na ich składanie wyznaczono po pkt.11 porządku obrad 
(przedstawienie projektu budżetu) przed przewidzianą przerwą. 

Nie zgłoszono sprzeciwu dla tej propozycji. 

[Agnieszka Wereszczyńska – Komisja Skrutacyjna] 

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie: Agnieszka Wereszczyńska 
- przewodnicząca, Przemysław Stawinoga – sekretarz, Rafał Lipiński, Julian Franta, 
Maciej Grychowski – członkowie. 

[Piotr Then] 

Przewodniczący Zjazdu zaproponował przystąpienie do kolejnego punktu obrad 
- przedstawienia sprawozdań z działalności organów Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP w 2018r. Poprosił Przewodniczącego Rady o przedstawienie 
sprawozdania Śląskiej Okręgowej Rady Izby Architektów. 

(sprawozdania znajdują się w dokumentach Zjazdu) 

[Piotr Średniawa] 

Sprawozdanie z działalności Rady SLOIA i jej organów udostępnione zostało 
wszystkim delegatom w postaci materiałów zjazdowych, jak również w zasadniczej 
części przedstawione było na zjeździe nadzwyczajnym, który odbył się we wrześniu. 
Podsumował zasadnicze punkty sprawozdania w formie podziękowania za 
zaangażowanie współpracowników w działania związane z aktywnością okręgu – 
w tym prace nad pozyskaniem siedziby, zmiany w obiegu dokumentów 
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i korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, prowadzenie racjonalnej gospodarki 
finansowej i przygotowanie budżetu na poziomie przyjętej przez KRIA składki 
w wysokości 80zł, czy pozyskiwanie dodatkowych funduszy ze współpracy 
sponsorskich. Nasz okręg niezmiennie prowadzi aktywność szkoleniową 
i informacyjną, realizuje działalność akwizycyjną izby w organach administracji 
samorządowej, w najbliższym czasie odbędzie się kolejna konferencja V-4, 
przedstawiciele naszego okręgu stale wspierają KRIA aktywnie uczestnicząc 
w komisjach i zespołach na poziomie krajowym (opiniowanie i prace legislacyjne, 
współpraca zagraniczna, prace przy wydawnictwie Z:A). Dziękując za wysłuchanie 
zaprosił zebranych do zadawania pytań i dyskusji w czasie przeznaczonym na wolne 
wnioski. 

[Piotr Then] 

Przewodniczący Zjazdu poprosił Skarbnika Rady SLOIA RP kol. Danutę 
Fredowicz o przedstawienie sprawozdania finansowego. 

[Danuta Fredowicz] 

Przedstawiła wyniki finansowe SLOIA RP w zestawieniu porównującym plan 
założony na 2018r z jego realizacją - na podstawie załącznika tabelarycznego do 
zestawienia zamieszczonego w materiałach na zjazd. Wysokość przychodów 
zakładana w roku 2018 1 035 914,-zł, zrealizowana została w kwocie 1 064 104,-zł; 
natomiast zysk za rok budżetowy zakładany na poziomie 113 914,-zł, uzyskany 
został w kwocie 97 874,-zł. Zrealizowane wydatki nie przekroczyły kwoty 
zapreliminowanej i nie przekroczyły wartości przychodu zrealizowanego w 2018r. 
Okręg nie posiada długów ani innych wierzytelności. 

Skarbnik - analizując koszty działalności SLOIA RP - stwierdziła, że okręg 
dysponuje nadwyżkami, które systematycznie są gromadzone na konto pozyskania 
nowej siedziby. 

[Piotr Then] 

Podziękował za sprawozdanie finansowe. Poprosił Przewodniczącego 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej kol. Wojciecha Podleskiego o przedstawienie 
sprawozdania. 

[Wojciech Podleski] 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił wyniki prac 
OKK koncentrując się na działalności podkomisji weryfikacyjnej, oraz 
egzaminacyjnej. Osiągnięte rezultaty kształtują się na poziomie porównywalnym do 
lat ubiegłych zarówno w odniesieniu do rozpatrywanych wniosków o opuszczenie do 
egzaminu na uprawnienia budowlane, jak i wyników dwóch przeprowadzonych sesji. 
Nowym elementem w pracy komisji kwalifikacyjnej jest narastająca ilość 
korespondencji dotyczącej zakresu uprawnień i ich realizacji, a także zapytania 
o opiniowanie projektów - o opinie w tych sprawach wnioskują zarówno członkowie 
izby, jak i organy administracji oraz inwestorzy. Niejednoznaczne regulacje 
w sprawie praktyk zawodowych stanowią również stały temat prac komisji – 
w najbliższym czasie proponowane rozwiązania w zakresie oczekiwanych 
standardów zostaną przedstawione na konferencji V-4 w kwietniu. 

[Piotr Then] 

Poprosił Przewodniczącego Okręgowej Sądu Dyscyplinarnego kol. Teobalda 
Jałyńskiego o przedstawienie sprawozdania. 
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[Teobald Jałyński] 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego odwołał się do materiałów 
przesłanych zebranym przed zjazdem - w odniesieniu do spraw odpowiedzialności 
zawodowej i odpowiedzialności dyscyplinarnej. W wystąpieniu zwrócił uwagę 
na zagadnieniu pogarszającego się poziomu jakości usług architektów oraz 
przełożenia tego na coraz częściej wydawane wyroki sądów łączące się z karami 
finansowymi. 

[Piotr Then] 

Poprosił o sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej kol. Janusza Grychowskiego. 

[Janusz Grychowski] 

W okresie sprawozdawczym do OROZ SLOIA RP wpłynęło 15 spraw – 
w tym 12 spraw dotyczących odpowiedzialności zawodowej (procedowanych 
w oparciu o Prawo budowlane) i 3 dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej 
(w oparciu o KEZA). Przedstawił też pozostałe, wybrane pola swojej działalności. 

[Piotr Then] 

Poprosił o przedstawienie sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
SLOIA RP - podsumowującego wszystkie dotychczas przedstawione. 

[Adam Skrzypczyk] 

Sekretarz OKR przedstawił wyniki przeprowadzonej kontroli działalności 
organów SLOIA RP w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. koncentrując się na 
ich podsumowaniu. Przedmiotem kontroli była działalność statutowa oraz finansowa 
SLOIA RP. Przedstawił opinie i zalecenie OKR. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna SLOIA RP w podsumowaniu kontroli 
zaopiniowała pozytywnie całą działalność Rady Okręgowej za okres od 01.01.2018r. 
do 31.12.2018r. Okręgowa Komisja Rewizyjna SLOIA RP sformułowała wniosek 
o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Izby Architektów za rok 2018. 

[Piotr Then] 

Poprosił kol. Skarbnik o przedstawienie projektu budżetu na rok 2019. 

[Danuta Fredowicz] 

Skarbnik SLOIA RP przedstawiła preliminarz budżetowy – który w dużej mierze 
odpowiada budżetowi za rok poprzedni, ze względu na utrzymanie składki 
na dotychczasowym poziomie. Podkreśliła, że planowane wydatki inwestycyjne 
na siedzibę będą finansowane z posiadanych lokat. Wysokość zakładanych 
przychodów na rok 2019 wynosi 1 097 360,-zł, a koszty działalności statutowej 
planowane są w kwocie 1 056 741,-zł. 

[Piotr Then] 

Podziękował za przedstawione sprawozdania. W związku ze zrealizowaniem 
punktu 11 porządku obrad zapytał, czy wpłynęły jakieś wnioski do Komisji Uchwał 
i Wniosków. 

W wyznaczonym terminie do komisji nie wpłynął żaden pisemny projekt 
wniosku. W związku z powyższym zarządził przerwą w obradach, po której nastąpi 
otwarta dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie uchwał statutowych. 

(przerwa w obradach 12.15-12.45) 

[Piotr Then] 

Wezwał zebranych na salę obrad. Poprosił Komisję Mandatową o podanie 
komunikatu w sprawie posiadanego kworum. 
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[Mikołaj Machulik] 

Na sali obecnych jest 50 delegatów. Zjazd posiada kworum i może przystąpić 
do dalszych czynności. 

[Piotr Then] 

Przewodniczący Zjazdu otworzył dyskusję nad sprawozdaniami z działalności 
organów SLOIA RP za rok 2018 i projektem budżetu na rok 2019. Żaden 
z delegatów nie zgłosił chęci zabrania głosu. 

Wobec powyższego ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad - 
podjęcia uchwał statutowych oraz projektów uchwał Rady SLOIA RP. 

Przewodniczący Zjazdu przystąpił do głosowania uchwał statutowych 
XIII Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
- po odczytaniu kolejno proponowanej treści uchwał przeprowadzono głosowania: 

1. Uchwała nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej 
Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP została przyjęta jednogłośnie – 
52 głosów „za”. 

(ze względu na różnicę wyniku Komisja Mandatowa dokonała ponownego 
przeliczenia obecnych – Komisja Mandatowa ogłosiła, ze na sali obecnych jest 
52 delegatów) 

2. Uchwała nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP została przyjęta 
jednogłośnie – 52 głosów „za”. 

3. Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
została przyjęta jednogłośnie – 52 głosów „za”. 

4. Uchwała nr 4 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP została przyjęta jednogłośnie – 52 głosów „za”. 

5. Uchwała nr 5 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP została 
przyjęta jednogłośnie – 52 głosów „za”. 

6. Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP za rok obrotowy 2018 została przyjęta 
jednogłośnie – 52 głosów „za”. 

7. Uchwała nr 7 – w sprawie rozliczenia wyniku finansowego i podziału zysku 
została przyjęta jednogłośnie – 51 głosów „za”. 

8. Uchwała nr 8 – w sprawie rozliczenia Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo-
Pożyczkowego SLOIA RP została przyjęta jednogłośnie – 50 głosów „za” przy 
1 głosie „wstrzymującym się”. 

9. Uchwała nr 9 – w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Śląskiej Okręgowej 
Izby Architektów RP została przyjęta jednogłośnie – 52 głosów „za”. 

10. Uchwała nr 10 – w sprawie przyjęcia budżetu Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP na rok 2019 została przyjęta jednogłośnie – 52 głosów „za”. 

[Piotr Then] 

Przewodniczący Zjazdu zakończył głosowanie i oddał głos Przewodniczącemu 
SLOIA RP kol. Piotrowi Średniawie. 
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[Piotr Średniawa] 

Serdecznie podziękował za okazaną w głosowaniach akceptację działań 
organów SLOIA RP, zaprosił do obserwowania bieżących informacji publikowanych 
na stronie internetowej i portalu fb, zachęcił też do aktywnego uczestnictwa 
w pracach. 

[Piotr Then] 

Oddał głos kol. Marlenie Wolnik, która przedstawiła krótką prezentację 
dotyczącą programu Kształtowanie Przestrzeni. 

[Marlena Wolnik] 

Przedstawiła krótką prezentację dotyczącą programu powszechnej edukacji 
architektonicznej dzieci i młodzieży. Zaapelowała o pomoc w rozpowszechnieniu 
informacji o organizowanym konkursie Mapa Wrażeń. Przedstawiła plan działania 
i zaprosiła do włączenia się osób chętnych w realizację programu Kształtowanie 
Przestrzeni. 

[Piotr Then] 

Podziękował za wypowiedzi i zapytał delegatów o zamiar zabrania głosu – 
zgłoszenia wolnych wniosków. Nie wpłynęło żadne zgłoszenie, w związku z czym 
oddał głos Przewodniczącemu Rady SLOIA RP. 

 [Piotr Średniawa] 

Korzystając z okazji Przewodniczący SLOIA RP bardzo serdecznie 
podziękowała zebranym za poświęcony czas. Jako członek Krajowej Komisji 
do spraw mediów zachęcił także osoby zainteresowane współpracą do przesyłania 
materiałów do redakcji czasopisma Z:A, które w nowej szacie wymaga dużej pracy. 
Zaprosił wszystkich na kolejny, przyszłoroczny zjazd sprawozdawczy. 

[Piotr Then] 

Przewodniczący Zjazdu podziękował zgromadzonym za aktywność oraz 
sprawne głosowania i ogłosił zakończenie obrad XIII Sprawozdawczego Okręgowego 
Zjazdu Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 

(Koniec obrad - godz. 13.40) 
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