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SPRAWOZDANIE 
Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP 
z działalności w okresie od 16 lutego 2013 r. do 29 marca 2014 r. 
 

1. Skład osobowy LBO Rady IARP i Prezydium Rady 

W trakcie okresu sprawozdawczego Rada pracowała w następującym składzie: 

Prezydium Rady:  
Przewodnicząca:    Maria Balawejder-Kantor 
Zastępca Przewodniczącego:  Czesław Kostykiewicz 
Zastępca Przewodniczącego:  Paweł Mierzwa    
Sekretarz:     Bożena Szeliga 
Skarbnik:     Wojciech Herman 

Pozostali Członkowie Rady:   Wojciech Błaszczak  
Janusz Gąsiorowski 
Andrzej Kozik 
Halina Landecka 
Władysław Sadurski 

2. Posiedzenia  LBO Rady IARP 

W okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 14 protokołowanych posiedzeń Rady, w tym: 
11 posiedzeń w 2013 roku i 3 posiedzenia w 2014 roku (w tym 20.03.2014). 
Posiedzenia odbywają się przeciętnie jeden raz w miesiącu, przeważnie w czwartki i mają 
charakter otwarty. W zależności od poruszanych tematów, są zapraszani i uczestniczą  
w nich przedstawiciele pozostałych statutowych organów LBOIARP oraz komisji 
pozastatutowych. 
Protokołowanie posiedzeń: mec. Wojciech Osak. 

Tabela 1. Zestawienie obecności Członków LB Rady OIARP na posiedzeniach 

L.p. Członkowie LBO Rady IARP Funkcja 
w Radzie 

Obecność Brak 
obecności 

Liczba obecności do ilości 
posiedzeń łącznie 

1. Maria Balawejder-Kantor Przewodnicząca 14 0                  14/14 

2. Czesław Kostykiewicz Z-ca Przewodn. 6 8  6/14 

3. Paweł Mierzwa Z-ca Przewodn. 10 4                  10/14 

4. Bożena Szeliga Sekretarz 13 1 13/14 

5. Wojciech Herman Skarbnik 9 5                    9/14 

6. Wojciech Błaszczak Członek Rady 2 12  2/14 

7. Janusz Gąsiorowski Członek Rady 12 2 12/14 

8. Andrzej Kozik Członek Rady 0 14  0/14 

9. Halina Landecka Członek Rady 7 7  7/14 

10. Władysław Sadurski Członek Rady 12 2 12/14 

Tabela 2. Uchwały podjęte przez LBORIARP w okresie od 16.02.2013 r. do 29.03.2014 r.                                                                                 

L.p. Uchwały podjęte przez LBO Radę IARP w okresie 
od 16. 02. 2013 do 29.03. 2014 

Do końca 2013 
 

W roku 2014 
do 29 marca 

Razem 

1. w sprawie wpisu na listę członków LBOIARP 7 1 8 

2. w sprawie zawieszenia w prawach członka 
LBOIARP 

4 1 5 

3. w sprawie przywrócenia na  listę członków LBOIARP 4 - 4 

4. w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczo-
wyborczego 

- 1 1 

5. w sprawie zwołania zebrań obwodowych 1 - 1 

6. w sprawie ustalenia stawki dziennej diety za czas 
pełnienia czynności na rzecz Izby Architektów RP 

3    1 4 

7. w sprawie przeniesienia członkostwa 2 - 2 

8. w sprawie umorzenia składki 1 - 1 

9. w sprawie nadania srebrnej odznaki za działalność 1 - 1 

10. skreślenia z listy członków LBOIARP 4 - 4 

Ogółem 27 4 31 
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3. Priorytety w działalności Rady 

LBO Rada IARP za działania priorytetowe uznawała kontynuację dotychczasowych działań 
oraz podejmowanie tematów wynikających z bieżących problemów dotyczących architektury 
i warunków wykonywania zawodu architekta. Były to: 

3.1. Realizacja uchwał i wniosków IX Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu LBOIARP – 
marzec 2013 r. 

3.2. Organizacja szkoleń dla członków LBOIARP.  

3.3. Podnoszenie świadomości architektów – członków LBOIARP w zakresie 
przestrzegania zasad etyki zawodu architekta oraz obowiązującego prawa. 

3.4. Kontrola przestrzegania prawa przez urzędy, w szczególności w zakresie poprawności 
wydawania pozwoleń na budowę przez starostwa powiatowe i urzędy miast. 

3.5. Współpraca LBORIARP z władzami terytorialnymi w zakresie poprawy postrzegania 
problemów związanych z jakością architektury i zwiększanie aktywności środowiska 
architektów w tym zakresie. 

3.6. Podejmowanie działań mających na celu integrację środowiska zawodowego 
architektów oraz zaangażowanie architektów w działania dla poprawy  warunków 
wykonywania zawodu. 

3.7. Udział członków LBOIARP w pracy organów statutowych i komisji pozastatutowych na 
forum krajowym IARP. 

4. Wykonanie uchwał i realizacja wniosków IX Sprawozdawczego Okręgowego 
Zjazdu LBOIARP – marzec 2013 r. 

Na  IX Sprawozdawczym Okręgowym Zjeździe LBOIARP w marcu 2013 r. zostały przyjęte 
następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego  

 w sprawie uchwalenia budżetu LBOIARP 

 w sprawie przyjęcia sprawozdań: Rady, OROZ, OKK, OSD, OKR 

 w sprawie udzielenia absolutorium LBO Radzie IARP. 

Ponadto Zjazd przyjął do realizacji wniosek „O monitorowanie przez członków LBOIARP 
w prasie lokalnej i ogólnopolskiej artykułów, audycji i innych przekazów dotyczących 
architektury i ładu przestrzennego oraz wskazywanie i zgłaszanie do LBOIARP ciekawych 
artykułów na tematy bliskie środowisku architektów oraz ich autorów i wskazywanie do 
nagrody LBOIARP na poziomie Okręgu, a w dalszej kolejności na poziomie ogólnopolskim.” 

Realizacja wniosku: Wniosek dotychczas nie został zrealizowany, ponieważ nie 
otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia publikacji na temat architektury i propagujących zawód 
architekta w mediach niearchitektonicznych. 

Postanowiono przygotować i skierować do redakcji mediów (prasa, radio, telewizja) 
informację o ogłoszonym konkursie – zadanie powinno być kontynuowane w następnej 
kadencji. 

Nadal zasadne jest monitorowanie mediów i wyszukiwanie materiałów zasługujących na 
wyróżnienie ich autorów, co może mieć istotne znaczenie dla popularyzacji dobrej 
architektury i zawodu architekta jako zawodu zaufania publicznego. 

5. Działania  Rady w okresie od 16.02.2013 r. do 29.03.2014 r. 

W okresie od 16.02 2013 r. do 29.03.2014 r. LBO Rada IARP podjęła działania 
w następujących sprawach: 

5.1. Monitorowanie pozwoleń na budowę pod kątem wydania tych decyzji na podstawie 
projektów wykonanych przez osoby z ograniczonymi uprawnieniami do projektowania 
w specjalności architektonicznej tam, gdzie występuje pewność lub przypuszczenie, że 
część architektoniczną projektu architektoniczno-budowlanego i projektu 
zagospodarowania terenu nie wykonała a powinna wykonać osoba z uprawnieniami do 
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projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – przy bieżącej 
współpracy z doradcą prawnym mec. Wojciechem Osakiem a w tym:  

 wnioskowanie o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydawanych pozwoleń 
na budowę w starostwach powiatowych i miastach województwa lubelskiego; 

 monitowanie w przypadkach otrzymywanej odmowy udzielenia takiej informacji;  

 w przypadkach odmowy udzielania informacji uznanej przez urząd za przetworzoną, 
występowanie o udzielenie informacji prostej w postaci kserokopii decyzji 
o udzieleniu pozwolenia na budowę bądź stron tytułowych projektów stanowiących 
załączniki do wniosków o wydanie tychże decyzji; 

 opracowywanie otrzymanych materiałów przez członków Rady; 

 korespondencja w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia prawa; 

 gromadzenie danych, tworzenie rocznych zestawień i statystyk;  

 przekazywanie danych do KRIARP jako bardzo przydatnych w jej działaniach 
dotyczących deregulacji. 

5.2. Współpraca z Robertem Boczkiem – OROZ oraz z Januszem Szymankiem – 
Przewodniczącym OSD w zakresie monitorowania i przeciwdziałania 
nieprawidłowościom w wykonywaniu usług projektowych przez członków LBOIARP. 

5.3. Zatwierdzanie list architektów rekomendowanych do prac w komisjach urbanistyczno- 
architektonicznych – aktualna lista znajduje się na stronie internetowej LBOIARP. 

5.4. Aktywność na rzecz społeczności lokalnych, współpraca z urzędami i organizacjami 
społecznymi: 

 Korespondencja ze Stanisławem Kalinowskim – Wiceprezydentem Miasta Lublin na 
temat wpływu opinii MKUA na decyzje w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin; 

 Przygotowanie propozycji zmian w regulaminie MKU-A w Lublinie przez środowiska 
twórcze (LBOIARP, SARP O/Lublin, TUP O/Lublin, SKZ O/Lublin); 

 Korespondencja z UM Kazimierz Dolny w sprawie rekomendacji osób do prac 
w Gminnej KU-A. 

5.5. Dyskusje i wypracowywanie kierunków działań w zakresie poprawy jakości usług 
architektonicznych wykonywanych przez członków IARP. 

5.6. Ustawiczne kształcenie architektów – organizacja szkoleń o tematyce wynikającej ze 
zmieniających się przepisów i warunków pracy architekta: 

 Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego – 26.02.2014 r. 
(Piotr Pawlak - Rockwool); 

 Prawo zamówień publicznych – umowy o prace projektowe i nadzór autorski – 
18.03.2014 r. (Marta Strzelak – radca prawny KRIARP).  

5.7. Organizacja szkoleń na temat nowych materiałów i technologii z udziałem sponsorów, 
wspierających budżet LBOIARP przeznaczany na działania statutowe oraz spotkania 
towarzysko-integracyjne i wręczanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przez 
OKR IARP: 

 Szkoleniowo-towarzyskie spotkanie członków LBOIARP w Dworze Anna 
w Jakubowicach Konińskich (28.05.2013); 

 Spotkanie opłatkowe LBOIARP/SARP – 19.12.2013 r. 

 Prezentacje sponsorów podczas zebraniach obwodowych w dniu 08.02.2014 r. 

 Uroczyste wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń architektom, którzy zdali egzaminy przed 
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Okręgową Komisją Kwalifikacyjną IARP w Lublinie w sesjach letniej i zimowej 
w 2013 r.   

5.8. Realizacja programu KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI, opracowanego przez 
Komisję d.s. edukacji dzieci i młodzieży w KRIARP kierowaną przez Małgorzatę 
Gruszkę (Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego; patronat medialny: TVP Kultura) – w szkołach 
ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego objętego działaniem 
LBOIARP: 

 Pilotaż programu realizowany w semestrze letnim roku szkolnego 2012/2013 
w siedmiu szkołach województwa lubelskiego (w Polsce uczestniczyło łącznie 
13 szkół); 

 Pierwszy program popilotażowy realizowany w roku szkolnym 2013/2014 – 
w czternastu szkołach województwa lubelskiego (w Polsce uczestniczy łącznie 
65 szkół). 

Rozpropagowanie programu w fazie wstępnej poprzez kontakty z Kuratorem Oświaty 
i Wychowania w Lublinie, Dyrektorem Wydziału Oświaty i Wychowania Miasta Lublin, 
dyrektorami szkół publicznych i niepublicznych na terenie województwa lubelskiego – 
Maria Balawejder-Kantor i Mirosław Hagemejer. 

Koordynator główny – Agnieszka Kantor-Kołodyńska (udział w szkoleniach, współpraca 
z nauczycielami prowadzącymi przy realizacji programu pilotażowego w szkołach, 
przygotowanie i rozesłanie ponad 120 informacji pisemnych na temat programu 
popilotażowego, kontakty osobiste z dyrektorami szkół publicznych i niepublicznych, 
współpraca z nauczycielami prowadzącymi przy realizacji pierwszego popilotażowego 
programu w szkołach). 

Koordynator pomocniczy – Krzysztof Kusiak (udział w szkoleniach, udział w gali 
zakończenia programu pilotażowego – 12.06.2013 r.) 

Udział w gali zakończenia programu pilotażowego w dniu 12.06.2013 r. – Janusz 
Gąsiorowski 

5.9. Współpraca z Targami Lubelskimi S.A. – odpowiedzialni: Maria Balawejder-Kantor, 
Janusz Gąsiorowski, Sławomir Hapoński, Władysław Sadurski: 

 Targi Budowlane LUBDOM 2013 (15-17 marca 2013 r.) – patronat branżowy 
LBOIARP, stoisko LBOIARP – obsługa przez członków LBOIARP, konferencja nt. 
budownictwa pasywnego: przygotowanie i prowadzenie konferencji oraz 
przygotowanie tekstu do katalogu targowego – Sławomir Hapoński, artykuł do Z:A – 
Władysław Sadurski;  

 Targi Wyposażenia Wnętrz ARANŻACJE 2013 (12-13 października 2013 r.) - 
patronat branżowy LBOIARP, stoisko LBOIARP: wystawa realizacji wnętrzarskich 
architektów - członków LBOIARP – Władysław Sadurski, Janusz Gąsiorowski, 
prezentacja medialna oraz obsługa stoiska – architekt Wojciech Bielecki, tekst do 
katalogu targowego – Maria Balawejder-Kantor; referat autorski z prezentacją 
wizualną – Janusz Gąsiorowski i Andrzej Kasprzak, artykuł do Z:A – Władysław 
Sadurski  

 Targi Budowlane LUBDOM 2014 (28-30 marca 2014 r.) – patronat honorowy 
LBOIARP, stoisko LBOIARP: wystawa realizacji architektów - członków LBOIARP –  
Władysław Sadurski, obsługa stoiska – architekt Wojciech Bielecki, debata nt. 
„Szklane domy – architekturą przyszłości?” –przygotowują i poprowadzą Sławomir 
Hapoński i Janusz Gąsiorowski  

5.10. Udział LBOIARP w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale 
Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – LBOIARP wydelegowała do pracy 
w tej komisji dwóch architektów – członków LBOIARP: Kazimierza Kraczonia 
i Sławomira Hapońskiego: 
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 Udział w szkoleniu nt. opiniowania programów szkół wyższych – w tym na temat:  
kluczowe kwalifikacje absolwenta studiów na kierunku architektura i urbanistyka, 
niezbędne do podjęcia praktyki zawodowej oraz sylwetka absolwenta – minimalne 
wymagania IARP do podjęcia praktyki zawodowej – Sławomir Hapoński, Kazimierz 
Kraczoń; 

 Udział w pracach komisji do spraw programu nauczania na kierunku Architektura      
WBiA PL; ocena programu nauczania oraz prowadzenia prac dyplomowych 
magisterskich pod kątem posiadania uprawnień do projektowania 
architektonicznego bez ograniczeń przez promotorów prac dyplomowych;                                                

 Uwagi i poprawki do projektu Porozumienia ramowego dotyczącego zasad 
współpracy z uczelniami kształcącymi przyszłych architektów – Sławomir Hapoński, 
Kazimierz Kraczoń; 

 Stanowisko LBOIARP kierowane do Dziekana WBiA PL w sprawie programu 
nauczania na studiach podyplomowych: Eksploatacja budynków - problemy prawne 
i techniczne – Sławomir Hapoński, Kazimierz Kraczoń, Maria Balawejder-Kantor – 
nadzór ze strony Rady; 

 Spotkanie z dr. inż. arch. Bartłomiejem Kwiatkowskim – pełniącym obowiązki 
Kierownika Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego; 
wyrażono wolę rozwijania współpracy pomiędzy WBiA PL i LBOIARP, szczególnie 
w zakresie programu kształcenia studentów na kierunku architektura, zgodnego 
z opiniami i sugestiami wypracowywanymi przez IARP – 19.12.2014 r. 

5.11. Gromadzenie materiałów do katalogu realizacji architektonicznych na terenie 
Lubelszczyzny (dot. terenu objętego działaniami LBOIARP) w okresie przyjętym 
umownie – od początku XXI wieku – dotychczas materiały ze swoich realizacji 
przekazały trzy pracownie architektoniczne. 

5.12. Czynny udział przedstawicieli LBOIARP w przygotowaniu materiałów dla 
przedstawicieli IARP (reprezentujących interesy środowiska architektów w komisji 
sejmowej, Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w 
rozmowach z posłami itp) w sprawie deregulacji zawodów regulowanych – urbanisty, 
architekta i inżyniera budownictwa: 

 Materiał merytoryczny dotyczący „wskazania interesu, który w odniesieniu do danej 
regulacji zgłaszający zamierza chronić”, przygotowany przez Mirosława Hagemejera 
i Marię Balawejder-Kantor – przekazany KRIARP przed publicznym wysłuchaniem 
w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem 
biurokracji pracującej pod przewodnictwem posła Adama Szejnfelda, rozpatrującej 
„rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych” – publiczne wysłuchanie odbyło się w dniu 24 wrzesień 2013 r.; 

 Przygotowanie stanowiska LBOIARP w sprawie założeń do ustawy Prawo 
Budowlane – po dyskusji w Radzie nad otrzymanym tekstem; 

 Materiał statystyczny przygotowany przez Biuro LBOIARP – opracowały Panie 
Elżbieta Bielecka i Marzena Domaradzka; 

 Stanowisko Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP wobec działań KRIARP 
w sprawie deregulacji zawodów – przekazane do Prezesa Wojciecha Gęsiaka, 
Sekretarza Waldemara Jasiewicz i Biura KRIARP w dniu 25.02.2014 r.; 

 Przygotowanie pisma okólnego wraz ze wzorem wniosku, skierowanego do 
wszystkich OIARP, obligującego do pozyskiwania informacji publicznej w zakresie 
wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę i sporządzanie rocznych zestawień 
imiennych dla poszczególnych województw, zawierających imię i nazwisko 
projektanta, przynależność do izby oraz ilość projektów wykonanych w danym roku 
– Mirosław Hagemejer; 
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 Opracowanie wzoru rejestru pozwoleń na budowę przez zespół w składzie: Robert 
Boczek, Mirosław Hagemejer (koordynator), Halina Landecka, Paweł Mierzwa, 
Władysław Sadurski. 

5.13. Zebrania obwodowe – wybór Delegatów na III Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy 
Zjazd Delegatów LBOIARP (08.02.2014):  

 Pierwszy obwód – uczestnikami zebrania byli członkowie o nazwiskach 
rozpoczynających się na litery od A do Leb (zgodnie z porządkiem alfabetycznym); 
uprawnieni do czynnego udziału: 102 osoby; obecni: 56 osób; zebranie odbyło się 
w drugim terminie – rozpoczęto o godz. 09:30; wybrano 21 Delegatów; 

 Drugi obwód – uczestnikami zebrania byli członkowie o nazwiskach 
rozpoczynających się na litery od Lem do Ż (zgodnie z porządkiem alfabetycznym); 
uprawnieni do czynnego udziału: 103 osoby; obecni: 58 osób; zebranie odbyło się 
w drugim terminie – rozpoczęto o godz. 13:30; wybrano 21 Delegatów. 

5.14. Pozyskiwanie sponsorów IX Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu LBOIARP 
(marzec 2013), Zebrań Obwodowych (luty 2014) oraz III Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Delegatów LBOIARP (marzec 2014) – M. Balawejder-Kantor. 

5.15. Wystąpienie LBOIARP do KRIARP w sprawie finansowania prowadzenia spraw przez 
Lubelskiego OROZ na rzecz innej OIA. 

5.16. Bieżące nadzorowanie pracy Biura w zakresie obsługi organów statutowych IARP, 
prowadzenia spraw członkowskich i archiwum LBOIARP itp. – Maria Balawejder-
Kantor, Bożena Szeliga, Wojciech Herman. 

5.17. Współpraca Rady z pozostałymi organami statutowymi LBOIARP. 

5.18. Wspomnienie o zmarłym Architekcie Januszu Gągale do Z:A przygotowała Jadwiga 
Jamiołkowska – przekazane zostało do redakcji pisma.  

5.19. W okresie sprawozdawczym obowiązki poszczególnych Członków Rady były 
realizowane według pełnionych funkcji i deklarowanej aktywności, a ponadto Rada 
wyznaczała osoby do wykonywania zadań wynikających z bieżących potrzeb. 

Każde posiedzenie Rady miało niezbędne quorum i mogło podejmować uchwały. 

Szczegółowe informacje dotyczące bieżących działań LBO Rady IARP znajdują się 
w protokołach posiedzeń, sporządzanych na bieżąco i przyjmowanych przez Radę drogą 
głosowania jawnego zawsze na początku następnego posiedzenia Rady. 

6. Budżet Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

Budżet  LBOIARP jest  omówiony w sprawozdaniu finansowym LBOIARP, stanowiącym 
oddzielne sprawozdanie przygotowane przez Wojciecha Hermana – Skarbnika Rady 
w oparciu o materiały księgowe i ramowy plan działalności na 2014 rok. 

7. Udział członków LBOIARP w pracach krajowych organów statutowych i komisjach 
powołanych przez KRIARP 

7.1. Udział Andrzeja Kasprzaka w pracach Głównej Komisji Rewizyjnej IARP – 
w bieżącej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego KKR. 

7.2. Udział Mirosława Hagemejera w pracach KRIARP – w bieżącej kadencji jest 
członkiem KRIA. 

7.3. Udział Janusza Gąsiorowskiego w pracach Komisji Legislacyjnej powołanej przez 
KRIARP, pracującej pod kierunkiem Piotra Gadomskiego. 

7.4. Udział Pawła Mierzwy w pracach zespołu ekspertów, mającego na celu 
merytoryczną analizę stanu prawnego w kontekście zmiany struktury Izby 
Architektów RP w zakresie osobowości prawnej (lipiec-grudzień 2013 r.) 
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8. Wykonywanie zadań i uchwał KRIARP, udział w wydarzeniach organizowanych 
przez KRIARP  

8.1. LBOIARP realizowała uchwały i zalecenia KRIARP zgodnie z tymi zaleceniami i na 
bieżąco. 

8.2. Terminowo przesyłano odpowiedzi na korespondencję i udzielano oczekiwanych 
informacji. 

8.3. Zadania związane z rozliczeniami finansowymi na rzecz KRIARP oraz redystrybucją 
składek wykonywano na bieżąco.                 

8.4. Przedstawiciele Rady LBOIARP czynnie uczestniczyli w Zjazdach Krajowych, pracach 
krajowych organów statutowych, posiedzeniach KRIARP, konwentach 
przewodniczących izb okręgowych oraz ciał pozastatutowych o zasięgu krajowym 
i zdawali relacje z prac i tematyki działań tych ciał na posiedzeniach Rady: 

8.4.1. Udział Mirosława Hagemejera i Władysława Sadurskiego – Delegatów 
LBOIARP oraz Marii Balawejder- Kantor,  Wojciecha Hermana i Mirosława 
Załuskiego w IX Sprawozdawczym Krajowym Zjeździe IARP (14-16 czerwca 
2013 r.) 

8.4.2. Udział Mirosława Hagemejera i Władysława Sadurskiego – Delegatów 
LBOIARP oraz Marii Balawejder- Kantor, Wojciecha Hermana , Janusza 
Szymanka i Agnieszki Kantor-Kołodyńskiej w V Programowo-Budżetowym 
Krajowym Zjeździe IARP (06-07 grudnia 2013 r.) 

8.4.3. Udział w posiedzeniach KRIA RP oraz informowanie Rady o poruszanych tam 
problemach: 

 Władysław Sadurski – 26.06 2013 r. (Warszawa) i 12.03.2014 (Poznań); 

 Janusz Gąsiorowski – 17.07.2013 r. (Warszawa); 

 Maria Balawejder-Kantor – w Warszawie  w dniach: 14.06.2013 r., 
14.08.2013 r., 10.09.2013 r., 05.12.2013 r., 18.12.2013 r., 
15.01.2014 r.,12.02.2014 r. oraz 12.03.2014 r. w Poznaniu. 

8.4.4. Udział Marii Balawejder-Kantor w konwentach przewodniczących okręgowych 
rad IARP w dniach: 4-6.04.2013 r. (Ustroń) i 14.06.2013 r. (Warszawa), 17-
19.10. 2013 r. (Kazimierz Dolny), 05.12.2013 (Warszawa), 11.03.2014 
(Poznań). 

8.4.5. Organizacja konwentu przewodniczących w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą: 

 Udział przedstawicieli LBOIARP: Maria Balawejder-Kantor, Paweł Mierzawa, 
Bożena Szeliga, Wojciech Herman, Janusz Gąsiorowski, Robert Boczek, 
Andrzej Lis, Mirosław Załuski, Janusz Szymanek, Mec. Wojciech Osak; 

 Tematy dyskusji: deregulacja zawodów regulowanych oraz konkursy 
architektoniczne; 

 Przewodniczenie obradom – Maria Balawejder-Kantor; 

 Przygotowanie i organizacja: Maria Balawejder-Kantor, Wojciech Herman, 
Elżbieta Bielecka; 

 Obsługa techniczna – Elżbieta Bielecka; 

 Protokołowanie: Sekretarz Rady – Bożena Szeliga, mec. Wojciech Osak; 

 Część artystyczna (muzyczna) i prezentacja na temat promocji architekta 
i jego zawodu na przykładzie Chicago Architecture Fundation – Janusz 
Gąsiorowski. 

Wojciech Gęsiak – Prezes IARP bardzo dobrze ocenił przygotowanie, 
organizację i prowadzenie konwentu. 
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8.4.6. Udział Pawła Mierzwy w X. Międzynarodowej Konferencji Izb Architektów 
Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Ustroniu w dniach 6-8.03.2014 r. 

8.4.7. Udział przedstawicieli LBOIARP w Międzynarodowych Targach Budownictwa 
i Architektury BUDMA 2014 w Poznaniu w dniach 11-14.03.14 r., którym IARP 
udzieliła patronatu honorowego; LBOIARP reprezentowali: Maria Balawejder-
Kantor, Janusz Gąsiorowski, Sławomir Hapoński, Władysław Sadurski. 

9. Prowadzenie  list  członkowskich 

    Tabela 3. Zestawienie liczbowe Członków LBOIARP 

 
L.p. 

 
Rodzaj członkostwa 

Liczba Członków LBOIA RP  
na dzień 31.12.2013 r. 

Liczba Członków LBOIA RP 
na dzień 29.03. 2014 r. 

1. Ogółem, w tym: 216 217 

2. Członkowie czynni 204 204 

3. Członkowie zawieszeni 12 13 

 
 

Zmiana liczby członków LBOIA RP w okresie od 16.02.2013 do 
31.12.2013 

w okresie od 01.01.2014 
do 29.03.2014 

4. Przyjęci w poczet członków LBOIA 7 1 

5. Członkowie przywróceni w pełni praw członka – 
na własną prośbę  

4 - 

6. Członkowie zawieszeni na własną prośbę 4 1 

7. Członkowie przeniesieni do innej OIARP 2 - 

8.. Członkowie skreśleni 6 - 

10. Postępowanie z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej wobec 
członków  LBOIARP 

W okresie sprawozdawczym na wniosek Rady wszczęto jedno postępowanie z tytułu 
odpowiedzialności dyscyplinarnej i jedno z tytułu odpowiedzialności zawodowej. 

11. Rejestr ukaranych 

LBORIARP prowadzi rejestr ukaranych architektów – członków LBOIARP. W dniu 
29.03.2014 r. figurują w nim 4 wpisy dotyczące ukarania z tytułu odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. 

12. Archiwum LBOIARP 

LBO Rada IARP prowadzi archiwum LBOIARP. 

13. Informacja wewnętrzna 

LBOIARP ma stronę internetową http://lubelska.iarp.pl/ , która jest administrowana 
i systematycznie aktualizowana przez Agnieszkę Kantor-Kołodyńską – członka LBOIARP we 
współpracy z Biurem. 

Izba kontaktuje się z członkami LBOIARP głównie za pomocą poczty internetowej. Ponadto – 
telefonicznie i listownie. Rada postuluje wykorzystywanie internetu do komunikacji 
wewnętrznej w ramach samorządu zawodowego w 100%. Rada zwraca się do wszystkich 
członków LBOIARP z prośbą o podanie do biura LBOIARP aktualnie używanych adresów 
poczty internetowej. Zapewni to bieżące kontakty, obniży koszty i poprawi przepływ 
aktualnych informacji. 

Za pośrednictwem wewnętrznego systemu informatycznego IARP, każdy członek Izby może: 

 generować swoje aktualne zaświadczenie o członkostwie IARP, 

 dokonywać obowiązkowych ubezpieczeń OC architektów i innych dobrowolnych 
ubezpieczeń oferowanych przez PZU architektom IARP 

 rejestrować swój udział w szkoleniach. 

14. Organizacja pracy Biura LBOIARP 

Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP dzieli siedzibę z lubelskim oddziałem 
Stowarzyszenia Architektów Polskich, Lublin ul. Grodzka 3. 

Biuro LBOIARP obsługują: 

 Kierownik Biura, Pani Elżbieta Bielecka (2/3 etatu) – kompleksowo w pełnej 
problematyce wynikającej z ustawowych, statutowych i regulaminowych działań 

http://lubelska.iarp.pl/
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IARP, pilotuje i załatwia sprawy merytoryczne ogólne, bieżące i administracyjne, 
przygotowuje materiał finansowy i współpracuje z firmą prowadzącą księgowość; 

 Pracownik Biura, Pani Marzena Domaradzka (1/2 etatu) – we współpracy z Panią 
Elżbietą Bielecką zajmuje się sprawami administracyjnymi LBOIARP i jej organów 
statutowych; pełni funkcję sekretarza OROZ i OSD.  

 Doradca prawny LBOIARP, Pan mec. Wojciech Osak (umowa LBORIARP z 
Kancelarią Adwokacką) – obsługuje wszystkie organy statutowe LBOIARP. 

 Księgowość prowadzi Biuro Doradztwa Podatkowego Zabłocka-Kwiecień, 
Szaniawska (umowa LBOIARP z ww. Biurem). 

Biuro jest czynne od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.  

 

PODSUMOWANIE 

W podsumowaniu działalności czwartego roku pracy kończącej się kadencji 2010-2014 Rada 
zobowiązana jest podkreślić, że za priorytetowe działania uważa i rekomenduje do 
kontynuacji w nowej kadencji: 

A. Angażowanie się w sprawy związane z egzekwowaniem przestrzegania przez urzędy 
obowiązującego prawa w zakresie wymagania od autorów projektów budowlanych 
uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, co ma 
oczywisty związek z poszerzeniem rynku pracy dla architektów legitymujących się takimi 
uprawnieniami i należących do IARP; 

B. Ustawiczne kształcenie architektów, organizowanie szkoleń i szeroki udział  w nich 
członków IARP, z uwzględnianiem tematów zgłaszanych przez nasze środowisko 
zawodowe jako ważne i przydatne; 

C. Współpracę z władzami terytorialnymi dla podnoszenia jakości architektury i budowania 
prestiżu zawodu architekta jako zawodu zaufania publicznego; 

D. Współpracę z uczelniami kształcącymi architektów, ze szczególnym zwracaniem uwagi 
na program i jakość kształcenia; 

E. Współpracę ze szkołami w ramach realizacji programu KSZTAŁTOWANIE 
PRZESTRZENI, traktowaną jako edukację młodego pokolenia w zakresie uwrażliwiania 
na ład przestrzenny oraz budowanie zapotrzebowania na dobra architekturę 
projektowaną przez architektów w przyszłości; 

F. Zaangażowanie w prace IARP na poziomie organów krajowych celem wypracowywania 
podstaw prawnych stanowiących jak najlepsze warunki dla kształtowania ładu 
przestrzennego i wykonywania zawodu architekta; 

G. Formułowanie kierunków działań IARP, wynikających z doświadczeń lokalnych 
w odniesieniu do zmieniających się warunków pracy architekta i przekazywanie w tej 
sprawie stanowisk do KRIARP dotyczących ochrony zawodu architekta, działań 
legislacyjnych, przepływu informacji w ramach struktur Izby itp. 

H. Podnoszenie świadomości architektów – członków IARP w zakresie przestrzegania etyki 
zawodu architekta, w odniesieniu do odpowiedzialności za poziom opracowań 
projektowych i jakość tworzonej architektury oraz w odniesieniu do dbałości o dobre imię 
środowiska zawodowego architektów i dobrze pojętego interesu inwestorów. 

 

PODZIĘKOWANIA 

W imieniu Lubelskiej Okręgowej Rady IARP, SZCZEGÓLNIE DZIĘKUJEMY: 

Paniom Elżbiecie Bieleckiej i Marzenie Domarackiej – za pracę w biurze LBOIARP, 
realizowaną profesjonalnie i z dużym oddaniem problemom architektury i zawodu architekta; 

Panu mec. Wojciechowi Osakowi, doradcy prawnemu LBOIARP, za wiedzę, zaangażowanie 
i systematyczne wspieranie prac Rady, OROZ i OSD; 
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Wszystkim członkom Rady za niezawodny udział w posiedzeniach Rady, zaangażowanie 
w dyskusje, wypracowywanie stanowisk oraz udział w realizowanych działaniach;  

Wszystkim członkom organów statutowych: OROZ, OKK, OSD, OKR ze szczególnym 
podkreśleniem roli przewodniczących tych organów – Robertowi Boczkowi, Mirosławowi 
Załuskiemu, Januszowi Szymankowi, Andrzejowi Lisowi a także za niezawodość wszystkich 
ich członków; 

Koleżankom i Kolegom aktywnym w pracach na forum krajowym IARP: Mirosławowi 
Hagemejerowi, Andrzejowi Kasprzakowi, Pawłowi Mierzwie i Januszowi Gąsiorowskiemu; 

Koleżance Agnieszce Kantor-Kołodyńskiej za prowadzenie strony internetowej; 

Koleżance Agnieszce Kantor-Kołodyńskiej i Krzysztofowi Kusiakowi za zaangażowanie 
w realizację programu KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI w szkołach na terenie 
województwa lubelskiego; 

Kolegom Sławomirowi Hapońskiemu i Kazimierzowi Kraczoniowi za pracę w Komisji ds. 
oceny i kształtowania programów kształcenia architektonicznego na Politechnice Lubelskiej 

oraz 

WSZYSTKIM KOLEŻANKOM I KOLEGOM, którzy wspierali nasze działania i włączali się 
w nie czynnie  

a także 

TYM WSZYSTKIM, którzy swoją obecnością w organizowanych wydarzeniach dawali wyraz 
zainteresowania i utwierdzali nas w przekonaniu, że warto... 

 

Sprawozdanie przygotowały: 

 

Bożena Szeliga              Maria Balawejder-Kantor 

             

       Sekretarz LBORIARP               Przewodnicząca LBORIARP 

 

 

 

Lublin, 29.03.2014 r. 

 


