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 ___________________________________________________________________  

PROTOKÓŁ 

VI SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU SLOIA RP 

Katowice, dnia 26.03.2022r. 
 ___________________________________________________________________  

VI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd SLOIA RP został zwołany na 
podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2019.1117), § 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 5/01-2022 Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z dnia 
11 stycznia 2022 roku w sprawie zwołania VI Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu 
Okręgowego Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w 2022r. Zjazd rozpoczął się 
o godzinie 10. 

[Piotr Średniawa – Przewodniczący SLOIA RP mijającej kadencji] 

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 minionych dwóch lat. 

Następnie podziękował władzom Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach za 
udostępnienie auli uczelni, w której odbywa się zjazd. Przywitał zgromadzonych 
członków SLOIA RP delegatów na Zjazd oraz Koleżanki i Kolegów delegatów 
będących jednocześnie gośćmi Zjazdu: kol. Małgorzatę Pilinkiewicz – Prezes Izby 
Architektów RP, kol. Mikołaja Machulika – Prezesa SARP O/Katowice, kol. Macieja 
Zubera – Prezesa SARP O/Bielsko-Biała, kol. Katarzynę Ujmę-Wąsowicz – Prezes 
TUP O/Śląski, a także przedstawicieli SLOIA RP w strukturach Krajowej Izby 
Architektów. Zaprosił gości do zabrania głosu. 

[Małgorzata Pilinkiewicz - Prezes Izby Architektów RP] 

Podziękowała za kolejny rok aktywnych działań, syntetycznie podsumowując 
okres dynamicznych zmian w minionym roku i kadencji wyborczej, a także życząc 
uspokojenia sytuacji polityczno-gospodarczej  

[Mikołaj Machulik, Prezes SARP O/Katowice] 

Podziękował za współpracę Izby ze Stowarzyszeniem rzadko spotykaną w skali 
kraju, zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia, wyrażając nadzieję dalszych 
pozytywnych kontaktów w ramach pracy na rzecz środowiska architektów. 

[Maciej Zuber, Prezes SARP O/Bielsko-Biała] 

Podziękował za trwałą i stabilną współpracę ze SLOIA RP, zwracając uwagę na 
ścisłe powiązanie działań Izby i trzech lokalnych oddziałów Stowarzyszenia, mające 
na celu rozwój środowiska architektów. 

[Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Prezes TUP O/Śląski] 

Odwołała się do długoterminowej perspektywy działań w ramach planowania 
przestrzennego. Zwróciła uwagę, że projektowanie przestrzeni w dużej skali zaczyna 
się od projektowania w skali człowieka. Podziękowała za wkład samorządu w prace 
na rzecz kształtowania przestrzeni. 



str. 2 z 15 

[Piotr Średniawa] 

Z przyjemnością przeszedł do kolejnego punktu spotkania i wspólnie 
z kol. Małgorzatą Pilinkiewicz - Prezes Izby Architektów RP wręczył przyznane 
członkom okręgu Odznaki Honorowe Izby Architektów RP, nadane przez Radę 
SLOIA RP (nagroda pierwszego stopnia) i na jej wniosek przez KRIA (nagroda 
drugiego stopnia). Następnie zaprosił do rozpoczęcia części roboczej zjazdu. 

Przedstawił propozycję Biura Zjazdu kandydata na Przewodniczącego Zjazdu - 
zaproponowana została kandydatura kol. Henryka Piątka, który wyraził zgodę na 
pełnienie funkcji. Nie zgłoszono innych kandydatur z sali. 

Przystąpiono do powołania Doraźnej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia 
jawnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego oraz Prezydium Zjazdu. 
W związku z powyższym przedstawił rekomendowane przez Biuro Zjazdu osoby do 
pracy w komisji: kol. Adam Kściuczyk - wyraził zgodę na udział w pracy komisji, 
kol. Wojciech Fudala - wyraził zgodę, kol. Jacek Krych - wyraził zgodę, kol. Barbara 
Średniawa - wyraziła zgodę. 

Przeprowadzone zostało głosowanie - większością głosów delegatów obecnych na sali 
kandydat został wybrany na Przewodniczącego Prezydium Zjazdu (brak głosów 
przeciw, jeden głos wstrzymujący się). W tym momencie Przewodniczący Zjazdu 
przejął prowadzenie obrad. 

[Henryk Piątek- Przewodniczący Zjazdu] 

Przystąpił do głosowania kandydatur na pozostałych członków Prezydium 
Zjazdu. Przedstawił rekomendacje Biura Zjazdu: kol. Jolanta Singer-Zemła - wyraziła 
zgodę na pełnienie funkcji, kol. Anita Langer - wyraziła zgodę. Nie zgłoszono 
kandydatur z sali. 

Przeprowadzone zostało głosowanie - większością głosów delegatów obecnych na sali 
na członka Prezydium Zjazdu została wybrana kol. Jolanta Singer-Zemła (brak głosów 
przeciw, jeden głos wstrzymujący się), a w kolejnym głosowaniu kol. Anita Langer 
(brak głosów przeciw, jeden głos wstrzymujący się). 

Prezydium ukonstytuowało się w następujący sposób: kol. Jolanta Singer-Zemła – 
wiceprzewodnicząca zjazdu, kol. Anita Langer – sekretarz zjazdu. 

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem zaproponowanego 
porządku obrad. Z sali nie zgłoszono dodatkowych punktów do porządku ponad 
przewidziane w propozycji Biura Zjazdu. Przeprowadzone zostało głosowanie - 
większością głosów delegatów obecnych na sali porządek obrad został przyjęty. 

W kolejności Przewodniczący Zjazdu przystąpił do wyboru komisji zjazdowych. 
Do pracy Komisji Skrutacyjnej zaprosił osoby wchodzące w skład komisji doraźnej, 
oraz przedstawił pozostałe rekomendacje Biura Zjazdu: kol. Arkadiusz Płomecki 
(delegat nieobecny), kol. Piotr Buśko (kandydat wyraził zgodę), kol. Wojciech Fudala 
(wyraził zgodę), kol. Jerzy Hnat (wyraził zgodę), kol. Jarosław Kołodziejczyk (wyraził 
zgodę), kol. Jacek Krych (wyraził zgodę), kol. Adam Kściuczyk (wyraził zgodę), 
kol. Mirosław Rąbalski (nieobecny), kol. Wojciech Kramza (nieobecny), kol. Barbara 
Średniawa (wyraziła zgodę). 

Dla uzupełnienia rekomendowanego składu Przewodniczący poprosił o propozycje 
z sali – do pracy w komisji zgłosili się: kol. Adam Tkocz, kol. Marek Stojanowski, 
kol. Renata Gradzik. Po odczytaniu pełnego składu przeprowadzone zostało 
głosowanie - większością głosów delegatów obecnych na sali kandydaci zostali 



str. 3 z 15 

wybrani na członków Komisji Skrutacyjnej (brak głosów przeciw, jeden głos 
wstrzymujący się). 

Przewodniczący przedstawił osoby rekomendowane do pracy w Komisji 
Mandatowej: kol. Teobald Jałyński, kol. Maciej Zuber, kol. Rafał Lipiński – 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, trzy głosy wstrzymujące się). 

Następnie przedstawił osoby rekomendowane do pracy w Komisji Uchwał i Wniosków: 
kol. Tomasz Studniarek, kol. Mikołaj Machulik, kol. Piotr Then – wszyscy wyrazili 
zgodę na pełnienie funkcji. Przeprowadzone zostało głosowanie - większością głosów 
delegatów obecnych na sali kandydaci zostali wybrani na członków Komisji 
Mandatowej (brak głosów przeciw, jeden głos wstrzymujący się). 

W następnej kolejności odczytał rekomendowaną propozycję składu Komisji 
Wyborczej: kol. Wojciech Podleski, kol. Walenty Wróbel, kol. Julian Franta, 
kol. Zygmunt Konopka – wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji. 
Przeprowadzone zostało głosowanie - większością głosów delegatów obecnych na sali 
kandydaci zostali wybrani na członków Komisji Wyborczej (brak głosów przeciw, dwa 
głosy wstrzymujące się). 

Przewodniczący Zjazdu zaprosił komisje do ukonstytuowania się. 

Ogłoszona została 10 minutowa przerwa w obradach. 

[Henryk Piątek] 

Po przerwie Przewodniczący Zjazdu poprosił Komisję Mandatową o sprawdzenie 
kworum i komunikat, oraz pozostałe komisje zjazdowe o przedstawienie ich składu. 

[Piotr Buśko – Komisja Skrutacyjna] 

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie: Piotr Buśko - 
przewodniczący, Renata Gradzik – sekretarz, członkowie: Barbara Średniawa, 
Wojciech Fudala, Jacek Krych, Adam Kściuczyk, Marek Stojanowski, Adam Tkocz, 
Jarosław Kołodziejczyk, Jerzy Hnat. 

[Teobald Jałyński - Komisja Mandatowa] 

Komisja Mandatowa ukonstytuowała się w składzie: Teobald Jałyński - 
przewodniczący, Maciej Zuber - sekretarz, Rafał Lipiński - członek. 

W imieniu komisji ogłosił, że na podstawie danych osobowych i listy obecności ogólna 
liczba delegatów wynosi 76 osób. W Zjeździe uczestniczy 69 delegatów, którym 
wydano mandaty (91% uprawnionych). Stwierdził, że Zjazd jest prawomocny i zdolny 
do podejmowania uchwał. 

[Wojciech Podleski - Komisja Wyborcza] 

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w składzie: Wojciech Podleski - 
przewodniczący, Zygmunt Konopka - sekretarz, Julian Franta, Walenty Wróbel - 
członkowie. 

Ogłosił, że komisja przyjęła zgłoszenia kandydatów do organów SLOIA RP dotychczas 
złożone w Biurze Zjazdu, oraz zaprasza do zgłaszania kolejnych osób. Lista zgłoszeń 
zamknięta zostanie po pkt 14 porządku, czyli głosowaniu uchwały nad przyjęciem 
budżetu SLOIA RP na 2022r. (przed długą przerwą). 
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[Mikołaj Machulik - Komisja Uchwał i Wniosków] 

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w składzie: Mikołaj Machulik - 
przewodniczący, Tomasz Studniarek - sekretarz, Piotr Then - członek. 

Poinformował, że projekty uchwał i wniosków zgłaszane do komisji muszą być 
sformułowane na piśmie i wymagają podpisów 14 delegatów (co stanowi 1/5 
obecnych). Termin na ich składanie wyznaczono również po pkt14 porządku obrad 
(przedstawienie projektu budżetu) - w połowie przewidzianej przerwy w obradach. 

[Henryk Piątek] 

Przewodniczący Zjazdu zaproponował przystąpienie do kolejnego punktu obrad 
- przedstawienia sprawozdań z działalności organów Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP w 2021r. Poprosił Przewodniczącego Rady o przedstawienie 
sprawozdania Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. Ponadto, z uwagi na 
usprawiedliwioną nieobecność kol. Danuty Fredowicz – Skarbnik SLOIA RP, poprosił 
o przedstawienie sprawozdania finansowego. 

(sprawozdania znajdują się w dokumentach Zjazdu) 

[Piotr Średniawa] 

Poprzedni rok działalności izby, a właściwie dwa ostatnie lata miały nietypowy 
i trudny przebieg z uwagi na trwającą nieprzerwanie pandemię. Sprawozdanie 
z działalności Rady SLOIA RP i jej organów udostępnione zostało wszystkim 
delegatom w postaci elektronicznych materiałów zjazdowych. Nie ma zatem potrzeby 
mechanicznego powielania jego treści. 

Podsumował więc zasadnicze punkty sprawozdania w formie podziękowania dla 
koleżanek i kolegów – członków organów – za ich pracę związaną z utrzymaniem 
aktywności okręgu. Wiele osób pracowało nad zachowaniem ciągłości i skuteczności 
działania okręgu w okresie wymagającym całkowitej reorganizacji funkcjonowania. Ich 
zaangażowanie przyczyniło się m.in. do przyśpieszenia procesu cyfryzacji 
i wprowadzenia działań poprzez platformy komunikacji zdalnej, co miało swój wynik 
np. w organizacji szkoleń dostępnych zdalnie. Mimo nieprzewidywalnych zmian na 
rynku udało się utrzymać wysoki poziom dyscypliny finansowej okręgu. Brak 
możliwości bezpośrednich kontaktów wymusił komunikację poprzez inne media –
stronę internetową i portal społecznościowy fb, Udało się utrzymać współpracę 
z uczelniami wyższymi. Zachowana została integracja środowiska rozproszonego 
w obrębie rozległego województwa. Działanie wszystkich organów ulec musiało 
znacznym modyfikacjom, lecz nie spowodowało to ubytku w skuteczności ich 
działania. Wiele koleżanek i kolegów aktywnie działało w ramach komisji i zespołów 
problemowych przy Krajowej Radzie IARP - stanowiąc dla niej wsparcie i jednocześnie 
niwelując konieczność powoływania bliźniaczych zespołów na poziomie okręgu. 

Podkreślił również, że okres pandemii byłby niemożliwy do przetrwania bez 
zaangażowania Pracownic Biura SLOIA RP. 

Następnie w zastępstwie kol. Skarbnik przedstawił wyniki finansowe SLOIA RP 
w zestawieniu porównującym plan założony na 2021 rok z jego realizacją, na 
podstawie załącznika tabelarycznego do zestawienia zamieszczonego  
w przekazanych delegatom materiałach na zjazd. Poprzednie budżety kształtowane 
były w oparciu o ustabilizowaną wysokość składki, jednakże z uwagi na postępującą 
inflację składka w roku rozliczeniowym została zwaloryzowana. W chwili obecnej 
finanse okręgu są stabilne, SLOIA RP nie posiada wierzytelności, zobowiązań 
płatniczych, ani długów. Wpływ na stan naszych finansów mają duże oszczędności 
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wynikające z ograniczenia kosztów z uwagi na pandemię (zjazd, delegacje itp.). 
Należy jednak zauważyć, że rok 2021 może być ostatnim, w którym okręg był w stanie 
wypracować zysk. Sytuacja gospodarcza jest trudna i wiele okręgów sygnalizuje 
poważne problemy finansowe. Dotyczy to zwłaszcza izb okręgowych o niewielkiej 
liczbie członków. 

Dziękując za wysłuchanie zaprosił zebranych do zadawania pytań i dyskusji w czasie 
przeznaczonym na wolne wnioski. 

[Henryk Piątek] 

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

[Wojciech Podleski] 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił wyniki prac 
OKK SLOIA RP. W 2021r. przeprowadzono trzy sesje egzaminacyjne (luty – sesja 
przeniesiona z 2020r. oraz czerwiec i grudzień). Zakwalifikowano 112 kandydatów do 
egzaminu, wydano 54 decyzje o nadaniu uprawnień i 25 decyzji o odmowie ich 
nadania. Pozostali kandydaci nie przystąpili do egzaminu. 

Znaczącą aktywnością OKK jest występowanie w roli rzeczoznawców, przed organami 
AAB. Dla podsumowania przypomniał, że w ramach upływającej kadencji 
zrealizowano 8 sesji egzaminacyjnych, kwalifikację pozytywnie przeszło 524 
kandydatów, a na łączną liczbę 368 wydanych decyzji złożyło się 216 decyzji 
o nadaniu uprawnień i 152 decyzji odmownych. Żadna z tych decyzji nie została 
zakwestionowana przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. 

W podsumowaniu podziękował za 20-letni okres pełnienia funkcji Przewodniczącego 
OKK SLOIA RP. 

[Henryk Piątek] 

Poprosił Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego kol. Teobalda 
Jałyńskiego o przedstawienie sprawozdania. 

[Teobald Jałyński] 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przedstawił sprawozdanie 
z działalności odwołując się do materiałów przesłanych zebranym przed zjazdem. 
Jednocześnie, podsumowując 12 lat pełnienia funkcji, zwrócił uwagę na zmieniający 
się z czasem profil rozpatrywanych spraw. Obecnie większość (ok. 80%) stanowią 
sprawy z odpowiedzialności zawodowej, podczas gdy w początkach jego pracy 
większość stanowiły sprawy z odpowiedzialności dyscyplinarnej. Smutna jest 
konstatacja, że jest coraz większa liczba osób, które naruszając przepisy Prawa 
budowlanego źle uprawiają zawód. 

W zastępstwie nieobecnego kol. Janusza Kobieli przedstawił sprawozdanie 
z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w aspekcie 
ścisłej współpracy z sądem okręgowym. 

[Henryk Piątek] 

Podziękował za przedstawione sprawozdania oraz wspomnienie o kol. Januszu 
Grychowskim, przez wiele lat pełniącym funkcję ORzOZ SLOIA RP. 

Poprosił o przedstawienie sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej SLOIA RP - 
podsumowującego wszystkie dotychczas przedstawione. 
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[Ewa  Woszczyna ] 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła wyniki 
przeprowadzonej kontroli działalności organów SLOIA RP w okresie od 01.01.2021r. 
do 31.12.2021r. koncentrując się na ich podsumowaniu. OKR SLOIA RP stwierdziła, 
że pomimo trwającej pandemii działalność Rady Okręgowej i jej organów przebiegała 
sprawnie oraz zgodnie ze statutem. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie całą działalność Rady Okręgowej za okres od 
01.01.2021r. do 31.12.2021r. Okręgowa Komisja Rewizyjna SLOIA RP sformułowała 
wniosek o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Izby Architektów za rok 2021. 
Wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją na Ukrainie znajdującej się w stanie wojny 
wywołanej inwazją Rosji, wyrażając podziękowania za uruchomienie ścieżki 
umożliwiającej pomoc polskich architektów na rzecz uchodźców. Wyraziła nadzieję, 
że w obliczu tych przemian dalej będziemy mogli prowadzić działalność zawodową, 
a działalność Izby Architektów RP będzie w bardziej skonsolidowany i skuteczny 
sposób broniła interesów środowiska na zewnątrz. 

Mając na uwadze treść kontroli przedstawiła wniosek Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej SLOIA RP o udzielenie absolutorium dla Rady Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. oraz za cały okres mijającej 
kadencji 2018-2022. 

[Henryk Piątek] 

Podziękował za przedstawione sprawozdanie otwierając dyskusję nad 
sprawozdaniami organów. W oczekiwaniu na pytania, lub uwagi do przedstawionych 
materiałów, poprosił kol. Małgorzatę Pilinkiewicz - Prezes Izby Architektów RP 
o zabranie głosu. 

[Małgorzata Pilinkiewicz] 

Przedstawiła prezentację podsumowującą bieżące działania KRIA oraz zmiany, 
które nastąpiły w czasie 20-lecia istnienia samorządu. Zwróciła uwagę na pola 
szczególnej aktywności Izby realizującej przyjętą zasadę izby solidarnej, nowoczesnej 
i profesjonalnej. Izba obecnie liczy 13,5 tysiąc członków, o tysiąc więcej niż na 
początku kadencji. Pandemia wpłynęła na spadek przyjęć. Utrzymuje się dysproporcja 
pomiędzy tzw. małymi i dużymi okręgami. 

Izba zapewnia dla wszystkich członków dostęp do zbioru praw Legalis, Norm Polskich, 
BIM dla architektów na preferencyjnych warunkach, szkolenia online. Przez długi czas 
udało się utrzymać składkę na stałym poziomie 80,-zł. Dzięki ścisłej współpracy z PZU 
negocjowane są korzystniejsze warunki ubezpieczenia i jego zakres. Wprowadzony 
został szereg udogodnień: Newsletter informacyjny, aplikacja śledząca pozwolenia 
wydane na nazwisko projektanta, aplikacja do głosowań online, elektroniczne wnioski 
o pozwolenie na budowę, ArchiLegis, Warsztat Architekta, Zawód: Architekt, 
tematyczne grupy internetowe. 

Ze środków wspólnych budżetu IARP realizowana jest pomoc dla małych okręgów, 
pomoc dla osób dotkniętych pandemią. Cyfryzacja pozwoliła na realizację spotkań, 
zjazdów w formie zdalnej, bądź hybrydowej, unowocześnienie komunikacji między 
okręgami, doposażenie małych okręgów, także monitoring pozwoleń na budowę 
i zgłoszeń, program do raportowania. Sukcesem kadencji jest program Kształtowanie 
Przestrzeni, już na etapie szkół podstawowych uwrażliwiając na problem, jaka jest 
przestrzeń nas otaczająca. Wypracowywane są standardy kształcenia i praktyk 
zawodowych architektów, prace nad systemem elektronicznym kojarzącym studenta  
i architekta. 
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Izba uczestniczy w pracach grup roboczych na poziomie europejskim (Nowy 
Europejski Bauhaus), sieci współpracujących organizacji architektonicznych, 
promowana jest na targach BUDMA, bierze udział w pracach Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, współpracuje 
z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, GUNB, konsultuje zapisy regulacji 
konkursowych z UZP. A także rozwija inne pola aktywności – m.in. Forum Młodych 
Architektów ForMA, czy pomoc Ukrainie. 

W podsumowaniu serdecznie podziękowała za ostatnią kadencję i 20-lat wspólnego 
tworzenia Izby Architektów RP. 

[Henryk Piątek] 

Ponownie poprosił o zabranie głosu nad sprawozdaniami. 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. 
Przed przystąpieniem do głosowania poprosił Komisję Mandatową o sprawdzenie 
liczby delegatów obecnych na sali i posiadanego kworum. 

Przystąpiono do głosowania uchwał statutowych VI Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu SLOIA RP - po odczytaniu kolejno proponowanej treści uchwał 
przeprowadzono głosowania w trybie jawnym, a Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
odczytał ich wyniki: 

1. Uchwała nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady 
Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP została przyjęta:  
64 głosów „za” (brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się) 

2. Uchwała nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP została przyjęta:
  
64 głosów „za” (brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się) 

3. Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
została przyjęta:  
64 głosów „za” (brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się) 

4. Uchwała nr 4 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP została przyjęta:  
65 głosów „za” (brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się) 

5. Uchwała nr 5 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP została przyjęta:
  
65 głosów „za” (brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się) 

6. Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP za rok obrotowy 2021 została przyjęta:  
65 głosów „za” (brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się) 

7. Uchwała nr 7 – w sprawie podziału zysku została przyjęta:  
65 głosów „za” (brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się) 

8. Uchwała nr 8 – w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Śląskiej Okręgowej 
Izby Architektów RP została przyjęta:  
65 głosów „za” (brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się) 
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[Henryk Piątek] 

Przewodniczący Zjazdu oddał głos kol. Piotrowi Średniawie, by w zastępstwie 
kol. Danuty Fredowicz przedstawił projektu budżetu na rok 2022. 

[Piotr Średniawa] 

Przedstawił preliminarz budżetowy przygotowany w oparciu o miesięczną 
składkę członkowską wysokości 83,-zł. Wysokość zakładanych przychodów na rok 
2022 wynosi 1 200 094 zł a koszty działalności statutowej planowane są w kwocie 
1 164 718 zł. Przewidujemy po raz pierwszy bardzo niski zysk w wysokości 35 376 zł. 
Realizacja zaplanowanego budżetu ze względu na wysoką inflację może być 
zagrożona lub może wymagać korekty. Ponieważ głównym źródłem przychodów są 
składki członkowskie (planowane w wysokości 784 848 zł) czerwcowy zjazd krajowy 
będzie musiał przeanalizować wysokość składki członkowskiej. Poprosił o przyjęcie 
przedstawionego budżetu. 

[Henryk Piątek] 

Przystąpił do głosowania nad budżetem SLOIA RP na rok 2022 - po odczytaniu 
proponowanej treści uchwały przeprowadzono głosowania w trybie jawnym, 
a Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik: 

9. Uchwała nr 9 – w sprawie przyjęcia budżetu Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP na rok 2022 została przyjęta:  
61 głosów „za” (brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się) 

(Przerwa w obradach – 30 minut. W trakcie przerwy nastąpiło zamknięcie terminu 
składania wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków i zamknięcie list wyborczych) 

[Henryk Piątek] 

Poprosił Komisję Mandatową o komunikat o liczbie obecnych na sali. Przed 
kolejnymi głosowaniami zaprosił do zabrania głosu kol. Piotra Frantę członka Krajowej 
Rady IARP. 

[Piotr Franta] 

Przekazał kilka spostrzeżeń na temat współpracy środowisk zrzeszających 
architektów, zwrócił uwagę na narastający konflikty interesów IARP i SARP, mimo że 
obie instytucje winny działać w jak najlepiej pojętym interesie naszego środowiska 
i zawodu. Dzieląc się uwagami na temat problemów obecnej Rady Krajowej zachęcał 
do działania młodszych członków, gwarantując merytoryczne wsparcie kolegów 
posiadających dłuższy staż, jako przedstawiciele organów samorządu. Na 
zakończenie zaapelował o rozważne dokonywanie wyboru przedstawicieli organów 
okręgowych i reprezentantów na szczeblu krajowym. 

[Henryk Piątek] 

Przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – przedstawienia zgłoszonych 
kandydatur na Przewodniczącego Rady SLOIA RP. 

[Wojciech Podleski] 

Przewodniczący Komisji Wyborczej poinformował, że zgłoszona została jedna 
kandydatura na Przewodniczącego SLOIA RP – kol. Piotra Średniawy. 

[Henryk Piątek] 

Poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania, a kandydata 
o krótkie wystąpienie - autoprezentację. 
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[Piotr Średniawa] 

Zabierając głos nawiązał do aktualnej sytuacji politycznej, która kompletnie 
przewartościowuje nasze plany. W obliczu trwającej wojny na Ukrainie znaleźliśmy się 
w bezprecedensowej sytuacji i nie mamy możliwości przewidzenia dalszego jej 
rozwoju. Oczywiste jest jednak, że wpływ jaki wywrze na gospodarkę – gwałtowna 
inflacja, większa ostrożność inwestorów i nieuchronne spowolnienie inwestycji, 
organizacja pomocy ukraińskim kolegom architektom poszukującym w naszym kraju 
bezpiecznego miejsca zamieszkania i pracy - wymaga całego szeregu rozwiązań 
systemowych, które będziemy musieli wypracować. A przecież od dwóch lat borykamy 
się z problemami wywołanymi przez pandemię.  

W tej sytuacji zadeklarował zamiar działania w sposób maksymalnie pragmatyczny, 
głęboko przemyślany i rozsądny. Wyraził nadzieję, że szerokie konsultacje kroków, 
jakie będziemy musieli podejmować zaowocują odpowiedzialnymi, zrównoważonymi 
decyzjami, a pomimo braku powodów do optymizmu będziemy w stanie maksymalnie 
wspierać nasze środowisko, zabezpieczając jego interesy i umożliwiając płynne 
funkcjonowanie na miarę zaistniałych okoliczności i stosownie do nich weryfikując 
plany na najbliższą przyszłość. 

[Henryk Piątek] 

Poinformował o sposobie poprawnego oddania głosu na karcie i zarządził 
głosowanie. 

[Piotr Buśko] 

W imieniu Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że w głosowaniu na Przewodniczącego 
Rady SLOIA oddano 66 głosów - w tym 64 głosy „za”. 

[Henryk Piątek] 

Na podstawie podanych wyników oraz po odczytaniu treści uchwały ogłosił, że 
Zjazd przyjął uchwałę nr 10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady SLOIA RP. 
Przewodniczącym został kol. Piotr Średniawa. 

Przedstawił rekomendację składu liczbowego przyszłej rady – zaproponowane zostało 
utrzymanie dotychczasowej liczebności, tj. 11-osobowy skład wraz 
z przewodniczącym. Nie wpłynęły inne propozycje z sali. 

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały nr 11 ustalenia składu liczbowego 
członków okręgowej rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP – w głosowaniu 
jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Poprosił o przedstawienie kandydatów na członków Rady SLOIA RP. 

[Wojciech Podleski] 

Odczytał prawidłowo wypełnione karty zgłoszonych kandydatów: kol. kol. Julian 
Franta, Danuta Fredowicz, Anita Langer, Rafał Lipiński, Mikołaj Machulik, Henryk 
Mercik, Henryk Piątek, Przemysław Stawinoga, Tomasz Wagner, Agnieszka 
Wereszczyńska. 

 [Henryk Piątek] 

Zarządził głosowanie na członków Rady SLOIA RP. W czasie pracy Komisji 
Skrutacyjnej poprosił o zabranie głosu kol. Ewę Szymańską – Sułkowską. 

[Ewa Szymańska-Sułkowska] 

Przedstawiła krótką relację z prac Podkomisji Powszechnej Edukacji 
Architektonicznej przy KRIA oraz informacje o ogólnopolskim programie Kształtowanie 
Przestrzeni. 
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[Henryk Piątek] 

Podziękował za prezentację i poprosił o przedstawienie kandydatów na 
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej SLOIA RP. 

[Wojciech Podleski] 

Zgłoszona została jedna kandydatura: kol. Ewa Woszczyna. 

[Henryk Piątek] 

Przedstawił rekomendację wielkości składu liczbowego przyszłej Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej – zaproponowane zostało utrzymanie dotychczasowej liczebności, 
tj. 5-osobowy skład wraz z przewodniczącym. Nie wpłynęły inne propozycje z sali. 

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały nr 14 w sprawie ustalenia składu 
liczbowego członków okręgowej rady SLOIA – w głosowaniu jawnym uchwała została 
przyjęta jednogłośnie. 

Poprosił o przedstawienie kandydatów na członków Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej SLOIA RP. 

[Wojciech Podleski] 

Odczytał prawidłowo wypełnione karty zgłoszonych kandydatów do OKR SLOIA RP 
kol. kol.: Anna Pankiewicz, Adam Skrzypczyk, Piotr Then, Maciej Zuber, Marta Zuber. 

 [Piotr Buśko] 

W imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki głosowania na członków Rady 
SLOIA RP. Oddano 64 głosy, wszystkie ważne, ilość oddanych głosów na 
poszczególnych kandydatów - wg protokołu Komisji Skrutacyjnej. 

[Henryk Piątek] 

Na podstawie podanych wyników oraz po odczytaniu treści uchwały ogłosił, że 
Zjazd przyjął uchwałę nr 12 w sprawie wyboru członków Rady Śląskiej Okręgowej 
Izby Architektów RP. Członkami rady zostali kol. kol.: Julian Franta, Danuta Fredowicz, 
Anita Langer, Rafał Lipiński, Mikołaj Machulik, Henryk Mercik, Henryk Piątek, 
Przemysław Stawinoga, Tomasz Wagner, Agnieszka Wereszczyńska. 

Poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania na Przewodniczącego 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej SLOIA RP. 

Przedstawił krótką informację na temat szkoleń w SLOIA RP. 

[Piotr Buśko] 

W imieniu Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że w głosowaniu na Przewodniczącego 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej SLOIA RP oddano 64 głosów - wszystkie „za”. 

[Henryk Piątek] 

Na podstawie podanych wyników oraz po odczytaniu treści uchwały ogłosił, że 
Zjazd przyjął uchwałę nr 13 w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej SLOIA RP. Przewodniczącą została kol. Ewa Woszczyna. 

Zarządził głosowanie na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej SLOIA RP. 
Poinformował o zasadach prawidłowego oddania głosu. 

Poprosił o przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej SLOIA RP, a także rekomendowaną ilość członków OKK. 

[Wojciech Podleski] 

Poinformował, że zgłoszona została jedna kandydatura: kol. Maciej 
Piwowarczyk, osobiście przedstawił kandydata. 
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Rekomendowana ilość członków OKK to 12 osób wraz z przewodniczącym. 
Przedstawił uzasadnienie dla zwiększonego składu komisji w stosunku do obecnej 
kadencji. 

[Henryk Piątek] 

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały nr 17 w sprawie ustalenia liczby 
członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
– w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta większością głosów – przy 2 głosach 
„przeciw” i 8 głosach „wstrzymujących się”. 

(w oczekiwaniu na wyniki pracy Komisji Skrutacyjnej kol. Piotr Franta zainicjował 
dyskusję na temat konkursów architektonicznych – głosy zabrali kol. Małgorzata 
Pilinkiewicz, kol. Henryk Piątek) 

[Piotr Buśko] 

W imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki głosowania na członków 
OKR SLOIA RP. Oddano 62 głosy, w tym 58 ważnych, ilość oddanych głosów na 
poszczególnych kandydatów - wg protokołu Komisji Skrutacyjnej. 

[Henryk Piątek] 

Na podstawie podanych wyników oraz po odczytaniu treści uchwały ogłosił, że 
Zjazd przyjął uchwałę nr 15 w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Członkami OKR SLOIA RP 
zostali kol. kol.: Anna Pankiewicz, Adam Skrzypczyk, Piotr Then, Maciej Zuber. 

Zarządził głosowanie na Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
SLOIA RP. 

[Piotr Buśko] 

W głosowaniu na Przewodniczącego OKK SLOIA RP oddano 64 głosów, w tym 
63 ważne. Kandydat uzyskał 60 głosów „za”. 

[Henryk Piątek] 

Na podstawie podanych wyników oraz po odczytaniu treści uchwały ogłosił, że 
Zjazd przyjął uchwałę nr 16 w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Przewodniczącym został 
kol. Maciej Piwowarczyk. 

Poprosił o przedstawienie kandydatów na członków OKK SLOIA RP. 

[Wojciech Podleski] 

Odczytał prawidłowo wypełnione karty zgłoszonych kandydatów do prac komisji 
kol. kol.:  Piotr Franta, Andrzej Grzybowski, Zygmunt Konopka, Szymon Opania, 
Wojciech Podleski, Tomasz Studniarek, Michał Tomanek, Jerzy Witeczek, Dorota 
Wróbel, Walenty Wróbel, Henryk Zubel. 

 [Henryk Piątek] 

Zarządził głosowanie na członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIA RP. 

Poprosił o przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego SLOIA RP, a także rekomendowaną ilość członków OSD. 

[Wojciech Podleski] 

Zgłoszone została jedna kandydatura: kol. Jolanta Singer-Zemła. 
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[Teobald Jałyński] 

Rekomendowana ilość członków OSD to 11 osób wraz z przewodniczącym. 
Przedstawił specyfikę pracy sądu okręgowego, osobiście zarekomendował 
kandydatkę na Przewodniczącą. 

[Henryk Piątek] 

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały nr 20 w sprawie ustalenia liczby 
członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP – w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

[Piotr Buśko] 

W imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki głosowania na członków 
OKK SLOIA RP. Oddano 63 głosy, wszystkie ważne, ilość oddanych głosów na 
poszczególnych kandydatów - wg protokołu Komisji Skrutacyjnej. 

[Henryk Piątek] 

Na podstawie podanych wyników oraz po odczytaniu treści uchwały ogłosił, że 
Zjazd przyjął uchwałę nr 18 w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Członkami OKK SLOIA RP 
zostali kol. kol.: Piotr Franta, Andrzej Grzybowski, Zygmunt Konopka, Szymon Opania, 
Wojciech Podleski, Tomasz Studniarek, Michał Tomanek, Jerzy Witeczek, Dorota 
Wróbel, Walenty Wróbel, Henryk Zubel. 

Zarządził głosowanie na Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
SLOIA RP oraz poprosił o przedstawienie kandydatów na członków OSD SLOIA RP. 

[Wojciech Podleski] 

Odczytał prawidłowo wypełnione karty zgłoszonych kandydatów do Okręgowego 
Sądu Dyscyplinarnego kol. kol.: Paulina Adamczyk, Teresa Eder, Katarzyna 
Furgalińska, Krzysztof Kałużny, Jolanta Knobloch–Bolechowska, Grzegorz Nawrot, 
Monika Piórecka-Karolak, Ewa Szymańska-Sułkowska, Przemysław Wacławczyk, 
Tomasz Wysocki, Adam Zgraja. 

[Piotr Buśko] 

W głosowaniu na Przewodniczącego OSDK SLOIA RP oddano 60 głosów, 
wszystkie ważne. Kandydatka uzyskała 56 głosów „za”. 

[Henryk Piątek] 

Na podstawie podanych wyników oraz po odczytaniu treści uchwały ogłosił, że 
Zjazd przyjął uchwałę nr 19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Przewodniczącą została 
kol. Jolanta Singer-Zemła. 

Zarządził głosowanie na członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego SLOIA RP, 
przypominając o prawidłowym sposobie oddania głosu. 

(z sali zgłoszono wątpliwości w odniesieniu do postawy jednej z osób 
rekomendowanych do pracy w OSD – z uwagi na nieobecność kandydat nie mógł 
udzielić odpowiedzi) 

[Piotr Buśko] 

W imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki głosowania na członków 
OSD SLOIA RP. Oddano 60 głosów, wszystkie ważne, ilość oddanych głosów na 
poszczególnych kandydatów - wg protokołu Komisji Skrutacyjnej. 
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[Henryk Piątek] 

Na podstawie podanych wyników oraz po odczytaniu treści uchwały ogłosił, że 
Zjazd przyjął uchwałę nr 21 w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Członkami OSD SLOIA RP 
zostali kol. kol.: Paulina Adamczyk, Teresa Eder, Katarzyna Furgalińska, Krzysztof 
Kałużny, Jolanta Knobloch-Bolechowska, Grzegorz Nawrot, Monika Piórecka-Karolak, 
Ewa Szymańska-Sułkowska, Przemysław Wacławczyk, Adam Zgraja. 

Poprosił o przedstawienie kandydatów na Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP SLOIA RP, a także Zastępcy 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP . 

[Wojciech Podleski] 

Zgłoszona została jedna kandydatura na Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej SLOIA RP: kol. Janusza Kobieli. Natomiast do pełnienia funkcji zastępcy 
ORzOZ zgłoszono kandydaturę kol. Macieja Grychowskiego. 

(kol. Piotr Średniawa przybliżył zasady funkcjonowania organu Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, interpretacji prawnej regulaminu dokonał 
mec. Grzegorz Konik; głos w dyskusji zabrał kol. Piotr Franta.) 

[Henryk Piątek] 

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały nr 23 w sprawie ustalenia liczby 
Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP (w liczbie: jednego zastępcy, z uwagi na zgłoszenie 
tylko jednego kandydata do pełnienia ww. funkcji). W głosowaniu jawnym uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. 

Zarządził głosowanie na Rzecznika oraz jego Zastępcę prosząc Komisję Skrutacyjną 
o równoczesne wydanie dwóch odrębnych kart do głosowania. 

Poprosił o przedstawienie kandydatów na delegatów Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP na Zjazd Krajowy IARP. 

[Wojciech Podleski] 

Odczytał prawidłowo wypełnione karty zgłoszonych kandydatów kol. kol.: Andrzej 
Duda, Julian Franta, Danuta Fredowicz, Teobald Jałyński, Rafał Lipiński,  Mikołaj 
Machulik, Henryk Piątek, Małgorzata Pilinkiewicz, Wojciech Podleski, Przemysław 
Stawinoga, Ewa Szymańska-Sułkowska, Piotr Średniawa, Piotr Then, Agnieszka 
Wereszczyńska, Henryk Zubel, Maciej Zuber. 

[Piotr Średniawa] 

Zwrócił uwagę, że ilość delegatów wynika z parytetu przyjętego przez Radę 
Krajową i jest niższa od dotychczasowej. Z przykrością zauważył, że obecnie sytuacja 
w izbie jest bardzo niekorzystna. Zgodnie z prognozą w nadchodzącym zjeździe nie 
należy się spodziewać wielu dyskusji programowych, a raczej będą dochodzić do 
głosu interesy i osobiste ambicje, bądź wyeksponowane zostaną problemy finansowe. 
Dlatego zaapelował o rozważny wybór przedstawicieli naszego okręgu, gdyż jest to 
niesłychanie ważny wybór i będzie stanowił o naszej najbliższej przyszłości. 

(Kol. Tomasz Studniarek poprosił o jednoznaczne rekomendacje Przewodniczącego 
SLOIA RP. W wyniku dyskusji ustalono, że wskazywanie pożądanych kandydatów tuż 
przed ich wyborem narusza prawa pozostałych zgłoszonych osób. Zatem 
Przewodniczący Komisji Wyborczej ponownie odczytał zgłoszenia zaproponowanych 
kandydatów wraz z pełnym uzasadnieniem, a kandydaci odpowiedzieli na zadane im 



str. 14 z 15 

pytania. Kol. Piotr Franta ku przestrodze przywołał przykłady ze swych wieloletnich 
doświadczeń z działalności na forum krajowym samorządu, a kol. Henryk Piątek 
zwrócił uwagę na skuteczność zespołu obecnych reprezentantów naszego okręgu.) 

[Piotr Buśko] 

W głosowaniu na Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SLOIA RP oddano 
56 głosów w tym 55 ważnych. Kandydat uzyskał 55 głosów „za”. 

W głosowaniu na Zastępcę Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SLOIA RP 
oddano 56 głosów, wszystkie ważne. Kandydat uzyskał 54 głosy „za”. 

[Henryk Piątek] 

Na podstawie podanych wyników oraz po odczytaniu treści uchwały ogłosił, że 
Zjazd przyjął uchwałę nr 22 w sprawie wyboru Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 
ORzOZ SLOIA RP został kol. Janusz Kobiela. 

Na podstawie podanych wyników oraz po odczytaniu treści uchwały ogłosił, że 
Zjazd przyjął uchwałę nr 24 w sprawie wyboru Zastępców Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 
Zastępcą ORzOZ SLOIA RP został kol. Maciej Grychowski. 

Zarządził głosowanie na delegatów Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP na Zjazd 
Krajowy IARP, prosząc o rozdanie kart do głosowania i przypominając, że 
reprezentację SLOIA RP stanowić będzie 8 delegatów na zjazd krajowy. 

Poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o komunikat. 

[Mikołaj Machulik] 

Poinformował, że w wyznaczonym terminie do komisji wpłynął jeden projekt 
uchwały przygotowany przez Radę SLOIA RP w porozumieniu z KRIA – w sprawie 
pomocy uchodźcom z Ukrainy. 

[Małgorzata Pilinkiewicz] 

Przedstawiła wstępne uzgodnienia Rady Krajowej w sprawie pomocy finansowej 
i organizacyjnej dla uchodźców z Ukrainy. Spontaniczny obecnie ruch wsparcia musi 
zostać usystematyzowany, a jego koordynacja nastąpi po przegłosowaniu przez Zjazd 
Krajowy zasad udzielanej pomocy. Umożliwi to celowe rozdysponowanie środków 
zadeklarowanych przez poszczególne okręgi na zjazdach okręgowych. Wdrażane są 
także inne formy wsparcia, m.in. negocjacje w sprawie zwolnienie z opłat studentów 
pragnących kontynuować naukę na uczelniach w naszym kraju (jest już odzew kilku 
uczelni), czy pomoc legislacyjna przy adaptacji udostępnianych pomieszczeń na 
wskazane cele. 

[Mikołaj Machulik] 

W imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie 
pomocy dla uchodźców z Ukrainy przedkładając jej treść do prezydium zjazdu. 

[Henryk Piątek] 

W oczekiwaniu na wyniki pracy Komisji Skrutacyjnej spytał delegatów o zamiar 
zabrania głosu – zgłoszenia wolnych wniosków. Nie wpłynęły zgłoszenia z sali. 

[Piotr Buśko] 

W imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki głosowania na delegatów Śląskiej 
Okręgowej Izby Architektów RP na Zjazd Krajowy IARP. Oddano 55 głosów, wszystkie 
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ważne, ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów – wg protokołu Komisji 
Skrutacyjnej. 

[Henryk Piątek] 

Na podstawie podanych wyników oraz po odczytaniu treści uchwały ogłosił, że 
Zjazd przyjął uchwałę nr 25 w sprawie wyboru delegatów Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP na Zjazd Krajowy IARP. Delegatami na Zjazd Krajowy zostali kol. kol.: 
Julian Franta, Teobald Jałyński, Mikołaj Machulik, Henryk Piątek, Małgorzata 
Pilinkiewicz, Wojciech Podleski, Piotr Średniawa, Piotr Then. 

Następnie, po odczytaniu treści, przystąpiono do głosowania przedstawionego 
projektu uchwały nr 26 w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. W głosowaniu 
jawnym uchwała została przyjęta – oddano 49 głosów „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 

[Henryk Piątek] 

Przewodniczący Zjazdu podziękował zgromadzonym za obecność i aktywny 
udział w głosowaniach, szczególne podziękowania skierował ponadto do personelu 
Biura Zjazdu za jego sprawną i niezawodną organizację. 

[Piotr Średniawa] 

Korzystając z okazji Przewodniczący SLOIA RP bardzo serdecznie podziękował 
delegatom za poświęcony czas, gratulując wybranym w nowej kadencji członkom 
organów SLOIA RP i dziękując za deklarację pracy na rzecz samorządu. Przekazał 
życzenia spokojnych świąt wielkanocnych. 

[Henryk Piątek] 

Ogłosił zakończenie obrad VI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu 
SLOIA RP.  

(Koniec obrad - godz. 18.40) 
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