
 

Protokół z XIV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP. 

 

1. XIV SOZ SLOIA RP został zwołany w drodze uchwały Rady SLOIA RP nr 1/01-2020  

z dnia 8 stycznia 2020 r. zgodnie z Regulaminem organizacji i trybu przeprowadzania 

zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego 

architektów – Izby Architektów RP przyjętego Uchwałą I PB KZIARP z dnia 14 grudnia 

2009 roku z późniejszymi zmianami. 

 Zgodnie z treścią ww. uchwały termin zjazdu przyjęto na dzień 21.03.2020 r. 

2. Dnia 13 lutego br. tj. na 30 dni przed wyznaczonym terminem zjazdu, wszyscy Delegaci na 

zjazd okręgowy zostali powiadomieni drogą pocztową o zwołaniu, terminie i miejscu zjazdu. 

3. Dnia 6 marca br. tj. na dwa tygodnie przed terminem zjazdu wszyscy Delegaci, zgodnie 

zapisami par. 4 pkt 2 Regulaminu j/w, otrzymali drogą elektroniczną sprawozdania 

wszystkich organów SLOIA RP i sprawozdanie finansowe za rok 2019, oraz projekt budżetu 

SLOIA RP na rok 2020, a także projekty uchwał. 

4. W dniu 11.03.2020 r., w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Rada SLOIA RP 

podjęła uchwałę nr 8/03-2020 zmieniającą uchwałę nr 1/01-2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.,  

w której podjęto decyzję o: 

– odstąpieniu od przeprowadzenia XIV Sprawozdawczego Zjazdu SLOIA RP w dniu 

21.03.2020 r. w formie zebrania delegatów w siedzibie SLOIA RP; 

– przeprowadzeniu XIV Sprawozdawczego Zjazdu SLOIA RP w późniejszym terminie lub 

w formie korespondencyjnej. 

Wszyscy Delegaci zostali powiadomieni o treści uchwały drogą mailową lub telefoniczną. 

Uchwała została niezwłocznie przekazana do KRIA RP. 

5. Rada SLOIA RP, zgodnie z Uchwałą nr O–012–V–2020 Krajowej Rady Izby Architektów 

RP z dnia 17 marca 2020 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 dniu 18 marca 2020 roku podjęła 

uchwałę nr 9/03-2020 w sprawie zwołania Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Śląskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP i przeprowadzenia głosowania elektronicznego 

za pośrednictwem systemu członkowskiego. 

Rozpoczęcie głosowania – 21 marca 2020 r. o godz. 8.00 

Zakończenie głosowania – 28 marca 2020 r. o godz. 20.00 

O sposobie głosowania wraz z uchwałami podlegającymi głosowaniu wszyscy Delegaci 

zostali powiadomieni indywidualnymi mailami i telefonicznie. 

Rada Okręgowa SLOIA RP, zgodnie z zapisami uchwały nr O-012-V-2020 KRIA z dnia  

17 marca br. powołała Komisję Mandatowo – Skrutacyjną, która czuwała nad przebiegiem 

głosowania oraz podsumowała wyniki głosowań, w składzie: 

Piotr Średniawa – Przewodniczący 

Anita Langer – Sekretarz 

Henryk Piątek – Członek 

6. Przed przystąpieniem do procedury głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna dokonała 

sprawdzenia czy w programie członkowskim, za pośrednictwem którego odbywać się miało 

głosowane nad uchwałami zjazdowymi, prawidłowo oznaczeni są delegaci SLOIA RP na 

zjazd okręgowy.  

Komisja stwierdziła, że wszyscy delegaci zostali prawidłowo zaznaczeni w systemie oraz 

posiadają adresy mailowe. 

Lista delegatów wraz z projektami uchwał została przekazana KRIA RP w celu 

zamieszczenia materiałów na stronie, umożliwiając tym samym przeprowadzenie głosowania.  



Głosowanie rozpoczęło się w sobotę 21 marca br. punktualnie o godzinie 08:00. Delegaci 

otrzymali dostęp do zakładki „0” z napisem „Zjazd OIA 2020” oraz pocztą mailową 

instrukcję jak w prawidłowy sposób oddać głos.  

Po rozpoczęciu głosowania członkowie Komisji otrzymali wgląd w przebieg głosowania, tak 

aby można było monitorować jego przebieg, w tym ilość głosujących dla uzyskania quorum. 

Zgodnie z zapisami Instrukcji trybu działań głosowania elektronicznego do przeprowadzenia 

sprawozdawczych zjazdów okręgowych w 2020 r. (załącznik nr 1 do Uchwały O-012-V-2020  

z dnia 17 marca 2020 r.), Komisja w trakcie trwania głosowania mogła kontaktować się 

telefonicznie z delegatami, którzy jeszcze nie oddali głosów. 

Przez cały okres trwania głosowania Komisja czuwała nad prawidłowym przebiegiem 

głosowania służąc pomocą w razie ewentualnych problemów technicznych związanych  

z procedurą oddania głosu.  

7. Na podstawie listy delegatów, uczestniczących w głosowaniu za pośrednictwem systemu 

członkowskiego, Komisja stwierdziła posiadanie przez zjazd quorum, a tym samym zdolność 

zjazdu do podejmowania uchwał. 

8. Na podstawie wyników głosowań - raportów wygenerowanych za pośrednictwem systemu 

członkowskiego po zakończeniu głosowania w dniu 28 marca br. o godz. 20:00 – komisja 

stwierdziła, że zjazd podjął wszystkie proponowane uchwały, a tym samym zatwierdził 

sprawozdania wszystkich organów SLOIA RP, udzielił Radzie SLOIA RP absolutorium za 

rok 2019, zatwierdził: sprawozdanie finansowe SLOIA RP za rok 2019, budżet SLOIA  RP 

na rok 2020, oraz podjął uchwały w pozostałych kwestiach finansowych (rozliczenie wyniku 

finansowego oraz KFZP SLOIA RP). 

Komisja dziękuje wszystkim Delegatom za odpowiedzialność i zaangażowanie w nową formę 

głosowania, oraz gratuluje wszystkim Koleżankom i Kolegom pracującym w organach 

SLOIA RP uzyskania pozytywnej oceny ich pracy przez XIV Sprawozdawczy Okręgowy 

Zjazd SLOIA RP. 

 

 

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP 

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 

XIV SOZ SLOIA RP 


