
                     
 

Sprawozdanie 
Lubelskiej  Okręgowej  Rady  Izby  Architektów RP 

z działalności w okresie od 16 lutego 2011r. do 16 lutego 2012 r. 
 

 
1.  Rada 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 
Wacław Kondzioła 
Andrzej Kozik 
Halina Landecka 

 
2.  Posiedzenia  Rady 

W okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 12 protokołowanych posiedzeń Rady, w tym: 
10 posiedzeń w 2011 roku i 2 posiedzenie w 2012 roku. 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.  
Ponadto odbyły się 2 posiedzenia Prezydium Rady .  
 
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 12 0 12/12 

2. Czesław Kostykiewicz Z-ca Przewodn. 5 7           5/12 

3. Paweł Mierzwa Z-ca Przewodn. 8 4 8/12 

4. Bożena Szeliga Sekretarz 10 2 10/12 

5. Wojciech Herman Skarbnik 9 3 9/12 

6. Wojciech Błaszczak Członek Rady 5 7 5/12 

7. Janusz Gąsiorowski Członek Rady 6 6 6/12 

8. Wacław Kondzioła Członek Rady 5 7 5/12 

9. Andrzej Kozik Członek Rady 8 4 8/12 

10. Halina Landecka Członek Rady 5 7 5/12 

 

 

 

 



Tabela 2. Uchwały podjęte przez LBORIARP w okresie od 16.02.2011 r. do 16.02.2012 r.                                                                                 

L.p. Uchwały podjęte przez LBO Radę 
IARP w okresie 
od 16.02.2011 
do 16.02.2012 

do końca 2011 
 

w roku 2012 do 
15. lutego 

Razem 

1. w sprawie wpisu na listę członków 
LBOIARP 

6 8     14 

2. w sprawie zawieszenia w prawach 
członka LBOIARP 

4 0 4 

3. w sprawie przywrócenia na  listę 
członków LBOIARP 

2  2 

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

3 1 4 

6. w sprawie skreślenia z listy członków 
LBOIARP 

2 1 3 

Ogółem 17 10 27 

 
LBO Rada IARP w trakcie dyskusji nad priorytetami w działalności Rady uznała, że tak jak 
dotychczas, nadal aktualne pozostają następujące sprawy: 

1. Szkolenia dla członków LBOIARP.  

2. Wzmocnienie świadomości architektów – członków LBOIARP w zakresie przestrzegania 
prawa. 

3. Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa przez urzędy. 

4. Współpraca LBO Rady IARP z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej  
(dot. uchybień przy wydawaniu pozwoleń na budowę). 

5. Prowadzenie nowej strony internetowej LBOIARP.  

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

7. Podjęcie działań dla integracji i zainteresowania środowiska architektów wspólnymi 
problemami, które mogłyby być przedmiotem działań LBOIARP. 

8. Wprowadzenie ułatwień w zakresie obsługi poprzez Internet. 
 
W okresie od 16.02.2011 do 16.02.2012r.  LBORIARP podjęła działania w następujących 
sprawach: 

1. Współpraca z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej przy opracowaniu informacji 
o wydawanych pozwoleniach na budowę w starostwach województwa lubelskiego. 

2. Kontakty  z Lubelską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, mające poprawić 
wzajemne relacje obu Izb oraz wyjaśnić sprawy sporne wynikające z zakresu uprawnień 
do projektowania architektonicznego w ograniczonym zakresie.  

3. Kontakty z przedstawicielami administracji oraz  politykami dla prezentowania problemów 
środowiska takich jak: 

 naruszenia prawa przy wydawaniu pozwoleń na budowę, 

 usprawnienie i ujednolicenie  procedur administracyjnych w obszarze działania Izby, 
ale również pomoc dla tych instytucji w obszarze kompetencji architektów np. 



zadeklarowana oferta współpracy z Prezydentem Krzysztofem Żukiem i Zarządem 
Miasta Lublin. 

4. Kontakty i współpraca na linii LBOIARP i Politechnika Lubelska – Wydział Budownictwa 
i Architektury. 

5. Organizacja spotkań z przedstawicielami  MKUA , SARP, Prezydenta Miasta Lublin. 

6. Udział przedstawicieli Prezydium LBO Rady IARP w posiedzeniach KRIARP oraz 
informowanie Rady o poruszanych tam problemach. 

7. Bieżące administrowanie i aktualizacja  strony internetowej LBOIARP. 

8. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę Krajową IARP – struktury organizacyjne, 
w jakich architekci wykonują swój zawód. 

9. Udział członków Rady w posiedzeniach Krajowej Rady IARP oraz w Sprawozdawczym 
Krajowym Zjeździe IARP i w Programowo-Budżetowym Krajowym Zjeździe IARP oraz 
złożenie przez nich relacji na forum Rady. 

10. Bieżące administrowanie i prowadzenie spraw członkowskich oraz archiwum LBOIARP. 

W okresie sprawozdawczym obowiązki poszczególnych Członków Rady były realizowane 
według pełnionych funkcji, a ponadto Rada wyznaczała osoby do wykonywania zadań 
wynikających z bieżących potrzeb. 
 
3.  Organizacja pracy biura LBOIARP 

Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP w okresie sprawozdawczym dzieliła siedzibę 
z oddziałem lubelskim Stowarzyszenia Architektów Polskich, Lublin ul. Grodzka 3. 

W Biurze LBOIARP zatrudnione były trzy osoby. 

 Pracą Biura kierowała Pani Elżbieta Bielecka (2/3 etatu), realizując kompleksowo 
problematykę wynikającą z ustawowych, statutowych i regulaminowych działań IARP, 
pilotowała i załatwiała sprawy merytoryczne ogólne i bieżące, administracyjne, 
przygotowywała materiał finansowy współpracując z firmą prowadzącą księgowość. 

 Pani Marzena Domaradzka (1/2 etatu) we współpracy z Panią Elżbietą Bielecką 
zajmowała się sprawami administracyjnymi LBOIARP i jej organów statutowych, w tym 
prowadziła sekretariat OROZ i OSD. 

 Pani Magdalena Dybkowska (umowa-zlecenie) pełniła funkcję Radcy Prawnego 
LBOIARP do 06.2011 r., od 1 lipca zastąpiła ją w tych czynnościach pani Joanna 
Krasowska a od 1 stycznia 2012 r. funkcję doradcy prawnego pełni pan adwokat 
Wojciech Osak. 

Strona internetowa Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP w okresie sprawozdawczym 
była administrowana i na bieżąco aktualizowana przez arch. Agnieszkę Kantor-Kołodyńską 
we współpracy z biurem Izby. 

Biuro było czynne od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.  

LBOIARP w zakresie prowadzenia księgowości obsługiwało Biuro Doradztwa Podatkowego 
Zabłocka-Kwiecień, Zabłocka. 
 
4.  Wykonanie uchwał okręgowego zjazdu 

Na Sprawozdawczym  Okręgowym Zjeździe LBOIARP w dniu 19 marca 2011 r. zostały 
przyjęte następujące uchwały: 

1. W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

2. W sprawie uchwalenia budżetu LBOIARP 



3. W sprawie przyjęcia sprawozdań: Rady, OROZ, OKK, OSD, OKR 

4. W sprawie udzielenia absolutorium LBO Radzie IARP 

5. Podczas  Zjazdu LBOIARP zostały przedstawione następujące wnioski do realizacji 
przez LBORIA: 
 organizacja cyklicznych szkoleń z uwzględnieniem zmian i nowelizacji przepisów       

 dotyczących projektowania; 
 zapewnienie członkom dostępu do Polskich Norm za pośrednictwem Izby 

Architektów; 
 wystąpienie do Krajowej Rady IA RP w sprawie kontynuacji prac nad zmianami 

Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów; 
 wystąpienie do Komisji Legislacyjnej KRIA o podjęcie działań w celu zmiany 

przepisu Prawa Budowlanego w zakresie treści oświadczenia składanego przez 
projektanta i dołączanego do projektu; 

 wystąpienie do Krajowej Rady IARP o podjęcie skutecznych działań lub 
zintensyfikowanie działań prowadzonych w celu ochrony tytułu i zawodu 
architekta. 

Realizacja wniosków : 

Ad. 1.  W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane szkolenia architektów z zakresu: 
Prawa autorskiego, zasad  wentylacji obiektów, ochrony p-poż., oraz ubezpieczeń OC 
architektów. Szkolenie z zakresu ochrony cieplnej budynków nie odbyło się ze 
względu na małe zainteresowanie ze strony członków LBOIARP. 

Ad. 2.  Zapewnienie dostępu do Polskich Norm dla wszystkich architektów zrzeszonych 
w IARP jest przedmiotem starań KRIARP. W porozumieniu z KRIARP wewnętrzny 
system dostępu do Polskich Norm dla architektów zrzeszonych w IARP tworzy 
Małopolska OIARP. Prace nad systemem nie zostały dotychczas ukończone. 

Ad. 3.  LBORIARP do prac nad zmianami  KEZA rekomendowała  kol. T. Stankiewicza 
uchwałą nr 3/11 z dn. 10.02.2011r. Wcześniej KRIARP powołała uchwałą nr 32 
z 29.09.2010r. Komisję Legislacyjną oraz uchwałą nr 42 z dn.10.11.2010 r. Radę 
Legislacyjną jako ciało doradcze dla KL. Komisja Legislacyjna m.in. opracowuje 
zmiany KEZA. Dotychczas rekomendowany przedstawiciel LBOIARP nie został 
włączony do prac KL ani Rady Legislacyjnej. 

Ad. 4.  W ramach Komisji Legislacyjnej IARP trwają prace m.in. nad wprowadzeniem 
korzystnych dla projektantów zmian w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach 
dot. zawartości projektu budowlanego. Problem oświadczenia jest znany KL. 

Ad.5.   Podczas obecności na posiedzeniach KRIARP przedstawiciele LBOIARP  
niezmiennie apelują o podjęcie działań zapewniających ochronę tytułu i zawodu 
architekta.  KRIARP podjęła starania o wprowadzenie tytułu „architekt IARP”, zmian 
w systemie szkolenia architektów oraz ochrony domen internetowych „arch. IARP”. 

 
5.   Budżet Izby 

Budżet  LBOIARP został  omówiony w sprawozdaniu finansowym LBOIARP w oddzielnym 
opracowaniu przygotowanym przez Skarbnika w oparciu o materiały z księgowości i ramowy 
plan działalności na 2011 rok. 
 
6.   Wykonanie zadań zleconych przez KRIARP oraz jej uchwał 

LBOIARP  zgodnie z zaleceniami realizowała uchwały i zarządzenia KRIARP. 

Terminowo przesyłano odpowiedzi na korespondencję oraz udzielano informacji. 

Przedstawiciele Rady LBOIARP czynnie uczestniczyli w spotkaniach KRIARP oraz 
w konwentach przewodniczących izb okręgowych: 



1. Maria Balawejder-Kantor – Przewodnicząca LBORIA uczestniczyła w w posiedzeniu 
KRIARP – 13. kwietnia 2011 r., Warszawa; 

2.  Maria Balawejder-Kantor – Przewodnicząca LBORIA uczestniczyła w spotkaniu Zespołu 
do spraw odznaczeń państwowych i resortowych  przy KRIARP  – 10 maja 2011 r. 
Warszawa; 

3. Bożena Szeliga – Sekretarz LBORIARP uczestniczyła  w posiedzeniu KRIARP -             
11 maja 2011 r., Warszawa; 

4. Maria Balawejder-Kantor – Przewodnicząca LBORIA uczestniczyła w Konwencie 
Przewodniczących poprzedzającym Krajowy Zjazd IARP (delegaci na Zjazd z ramienia 
LBOIARP- Władysław  Sadurski i Mirosław Hagemejer ) – 26 maja 2011 r.; 

5. Janusz Gąsiorowski przedstawiciel LBOIARP uczestniczył w Konwencie 
Przewodniczących OIARP w Augustowie w dn. 30 czerwca 2011 r. – 2 lipca 2011 r.; 

6. Bożena Szeliga – Sekretarz LBORIARP uczestniczyła  w posiedzeniu KRIARP                 
20 lipca 2011 r., Warszawa; 

7. Maria Balawejder-Kantor – Przewodnicząca LBORIA uczestniczyła wraz z innymi 
przedstawicielami LBOIARP w Konferencji Europejskiego Forum Polityk 
Architektonicznych EFAP w dn. 18 – 20 września 2011 r., Gdańsk; 

8. Maria Balawejder-Kantor – Przewodnicząca LBORIA uczestniczyła w spotkaniu Zespołu 
do spraw odznaczeń państwowych i resortowych  przy KRIARP  – 6 września 2011 r. 
Warszawa; 

9. Janusz Gąsiorowski przedstawiciel LBOIARP uczestniczył w Konwencie 
Przewodniczących OIARP w Krakowie w dn. 17 – 19 listopada 2011 r.; 

10. Udział przedstawicieli LBOIA w Krajowym Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów IARP –
Delegaci LBOIARP Władysław Sadurski i Mirosław Hagemejer, Warszawa; 

11. Bożena Szeliga – Sekretarz LBORIARP uczestniczyła  w posiedzeniu KRIARP               
11 stycznia 2012 r., Warszawa. 

Zadania związane z rozliczeniami finansowymi na rzecz KRIARP oraz redystrybucją składek 
wykonywano na bieżąco.                 
 
7.   Reprezentacja samorządu przed organami administracji rządowej i samorządowej 

W ramach reprezentacji samorządu utrzymywane były kontakty z władzami wojewódzkimi 
i samorządowymi: 

 Mirosław Hagemejer na zaproszenie Marszałka Województwa K. Hetmana uczestniczył 
w Konferencji „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” marzec 2011. 

 Udział Marii Balawejder-Kantor – Przewodniczącej LBORIA w uroczystościach wręczenia 
nagrody „Laur Konserwatorski” . Nagroda ta jest wyrazem dbałości o zabytki oraz 
wypracowanie właściwych wzorców ich użytkowania. 

 Współpraca z Mirosławem Hagemejerem – Dyrektorem WAiB Urzędu Miasta Lublin, 
który zwrócił uwagę na jakość dokumentacji przedkładanej z wnioskami o pozwolenia 
na budowę. 

 Wspólne obrady LBOIARP z zaproszonymi członkami MKU-A przy Prezydencie Miasta 
Lublin: arch. J. Jamiołkowską, arch. B. Stelmachem, arch. Romualdem Dylewskim, arch. 
Stanisławem Lichotą oraz członkami Kolegium Sędziów Konkursowych  SARP O/Lublin 
nie wymienionymi wyżej: Jackiem Cieplińskim, Mirosławem Załuskim, Mirosławem 
Rossą, Władysławem Sadurskim. Celem spotkania było wypracowanie stanowiska, 
przekazanego Prezydentowi w formie pisemnej oraz przygotowanie tez stanowiących 
punkt wyjścia do rozmów z Prezydentem Miasta na temat roli architektów 



w kształtowaniu przestrzeni miasta Lublina i merytorycznej przydatności udziału 
architektów w gremiach opiniotwórczych, konsultacyjnych czy eksperckich, po rezygnacji 
Jadwigi Jamiołkowskiej z funkcji Przewodniczącej MKU-A. 

 Nawiązanie współpracy z Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem w związku 
z zaistniałą sytuacją w MKU-A . (Prezydent K. Żuk za pośrednictwem sekretariatu udzieli 
odpowiedzi na prośbę dotyczącą spotkania z przedstawicielami LBOIARP , SARP I TUP) 
- ciągle oczekujemy na termin spotkania z Prezydentem. 

  Nawiązanie współpracy z Politechniką Lubelską WBIA (arch. H. Trammer ) w sprawie 
wspólnej organizacji wykładów architektów z zewnątrz. Wykłady te byłyby dostępne dla 
wszystkich chętnych członków LBOIARP i stanowiłyby panel do dyskusji w sprawach 
dotyczących wykonywanego zawodu oraz pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń.  

 
 
8.   Prowadzenie  list  członkowskich   
 
    Tabela 3.  Zestawienie liczbowe Członków LBOIARP 

 
L.p. 

 
Rodzaj członkostwa 

Liczba Członków 
LBOIA RP  

na dzień 31.12.2011r. 

Liczba Członków 
LBOIA RP 

na dzień 16.02.2012 r. 

1. Ogółem 
w tym: 

196 203 

2. Członkowie czynni 185 192 

3. Członkowie zawieszeni  11  11 

 
 
 

 
Zmiana liczby członków LBOIA RP 

w okresie 
od 15.02.2011 
do 31.12.2011 

w okresie 
od 01.01.2012 
do 16.02.2012 

4. Przyjęci w poczet członków LBOIA 6 8 

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

2 0 

6. Członkowie zawieszeni na własną 
prośbę 

4 0 

7. Członkowie przeniesieni z innej 
OIARP 

0 0 

8. Członkowie przywróceni w pełni 
praw członka po odbyciu 
zawieszenia z powodu orzeczenia 
sądu 

0 0 

 
 
9.   Postępowanie wobec członków  LBOIARP 

W okresie sprawozdawczym na wniosek Rady nie wszczęto żadnego postępowania 
z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej. 
 
10.   Rejestr ukaranych 

LBORIARP prowadzi rejestr ukaranych architektów – członków LBOIARP. W dniu 
16.02.2012 r. figurowało w nim 6 wpisów dotyczących ukarania z zakresu odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. 
 
11.   Informacja 

LBOIARP posiada stronę internetową systematycznie aktualizowaną. 



Izba kontaktuje się z członkami LBOIARP głównie za pomocą poczty internetowej. Ponadto - 
telefonicznie i listownie. Rada postuluje wykorzystywanie internetu do komunikowania się 
samorządu zawodowego z jego członkami w 100%, co zapewni bieżące kontakty, obniży 
koszty i poprawi wzajemne doinformowanie.  

Generowanie  zaświadczeń o członkostwie w Izbie Architektów RP odbywa się za 
pośrednictwem wewnętrznego systemu informatycznego IARP indywidualnie przez każdego 
członka Izby. 

Od kwietnia 2011 r. członkowie IA RP mogą korzystać z wewnętrznego systemu 
informatycznego IARP w celu dokonania obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów 
oraz innych dobrowolnych ubezpieczeń swojej działalności oferowanych przez PZU. 
 
12.   Bliższe omówienie działań LBORIA 

W okresie sprawozdawczym od 16 lutego 2011 r. do 16 lutego 2012 r. Rada przeprowadziła 
działania, które omawiamy z podziałem na kwartały. 
 
12.1. Działania LBORIA w okresie od 16.02.2011 r. do 30.06.2011r.  

1. Podjęcie decyzji dotyczącej kontynuacji działań w zakresie zbierania informacji ze 
starostw i urzędów miast o wydanych decyzjach w sprawie udzielenia pozwolenia na 
budowę – pod kątem wydania tych decyzji na podstawie projektów wykonanych przez 
osoby posiadające ograniczone uprawnienia do projektowania w specjalności 
architektonicznej tam, gdzie występuje pewność lub przypuszczenie, że powinna je 
wykonać osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń.   

2. Podjęcie decyzji o przeciwdziałaniu wobec architektów autoryzujących dużą ilość 
projektów, co może wskazywać na „firmowanie” projektów, których nie są autorami 
w całym procesie ich tworzenia. 

3. Zatwierdzenie listy architektów rekomendowanych do prac w komisjach urbanistyczno- 
architektonicznych; lista znajduje się na stronie internetowej LBOIARP. 

4. Opracowanie przez członków Rady wykazów pozwoleń na budowę wydanych w 2009 r. 
pod kątem przekroczenia uprawnień – patrz. pkt 1. Prawnik Izby przedstawiła kierunki 
działań w ramach pozyskiwania danych o stwierdzeniu nieważności wydanych decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 

5. Umocowanie arch. Władysława Sadurskiego jako przedstawiciela LBOIARP do 
kontaktów z dziedziny komunikacji społecznej i do przekazywania lokalnych informacji do 
wydawnictwa Zawód Architekt - decyzja Rady z dnia 10 marca 2011 r.  

6. Bieżące dyskutowanie i wytyczanie kierunków działań Izby z uwzględnieniem stale 
zmieniających się warunków zewnętrznych pracy architekta. Poruszana problematyka to 
m.in.: potrzeba i konieczność ustawicznego kształcenia architektów, ochrona zawodu 
architekta, legislacja i przepływ informacji w ramach struktur Izby. 

7. Lubelskie Targi Budowlane LUBDOM: otwarcie i spotkanie dyskusyjne  organizowane 
przez TUP (25.03.2011) – udział Marii Balawejder-Kantor.  

8. Opracowanie uwag , na wniosek KRIA, dla potrzeb Komisji Europejskiej Pt. „Zielona 
Księga” w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych 
w kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku zamówień publicznych. 

9. Udział Przewodniczącej M. Balawejder-Kantor w posiedzeniu  KRIARP (13. 04. 2011r.) 

10. Udział Przewodniczącej M. Balawejder- Kantor w Sprawozdawczym Zjeździe LOIIB 
w dn. 8. 04. 2011 r.  



11. Skierowanie apelu do wszystkich członków LBOIARP, że reprezentowanie samorządu 

zawodowego bez rekomendacji Rady jest nieprawidłowe i że nie należy podejmować 
takich działań na własną rękę. 

12.  Udział przedstawicieli LBOIA w Sprawozdawczym Krajowym Zjeździe Delegatów  

27-28.06.2011 – (delegaci M. Hagemejer i W. Sadurski )   

13. Decyzja Rady o dofinansowaniu wydania książki – albumu o życiu i twórczości arch. 
Czesława Doria-Dernałowicza (1901-1993). 

14. Monitorowanie zmian w składach sędziowskich konkursów architektonicznych. 

15. Stała współpraca z OROZ Robertem Boczkiem oraz z przewodniczącym OSD Januszem 
Szymankiem w celu monitorowania i przeciwdziałania nieprawidłowościom w LBOIARP. 

16. Organizacja szkolenia w zakresie prawa autorskiego w działalności projektowej dla 
członków LBOIARP. 

17. Organizacja i udział przedstawicieli Rady w uroczystym wręczeniu nadanych przez OKK 
uprawnień budowlanych w sesji letniej.  

18. Podjęte uchwały: 

 w sprawie zawieszenia w prawach członka – 3 uchwały, 

 w sprawie skreślenia z listy członków  - 1 uchwała 

 w sprawie wpisu na listę członków – 2 uchwały 

 w sprawie ustalenia stawki dziennej diety – 2 uchwały. 

19. Sprawy bieżące. 
 

12.2. Działania LBORIA w okresie od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r. 

Relacja M. Balawejder-Kantor z uroczystości wręczenia nagród „Laur Konserwatorski” za 
wyróżniające realizacje konserwatorskie. Patronat nad konkursem sprawują Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewoda Lubelski, a nagrody przyznaje komisja pod 
kierunkiem dr inż. architekt Haliny Landeckiej – Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

1. Udział J. Gąsiorowskiego w Konwencie Przewodniczących OIARP w dn. 30.06.2011 –    
-  2.07. 2011 r. 

2. Ustalenie kryteriów analizy uzyskanych ze starostw informacji dot. decyzji o pozwoleniu 
na budowę wydanych w 2009 r. i przekazanie materiałów do analizy członkom Rady. 

3. Udział B. Szeligi na posiedzeniu KRIARP 20.07.2011r. 

4. Władysław Sadurski – przedstawiciel Rady ds. kontaktów z dziedziny komunikacji 
społecznej przygotował informacje odnośnie wniosków zjazdowych i nieobecności 
członków Izby na zjazdach – do publikacji w Z:A. 

5. Janusz Gąsiorowski przygotował pismo w sprawie lokalizacji kotłowni gazowych o mocy 
60-2000 KW , które zostało przekazane do Ministra Infrastruktury i Komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem KIARP. 

6. Udział Przewodniczącej Marii Balawejder- Kantor na Konferencji EFAP w Gdańsku  
18 - 20 września 2011 r. 

7. Decyzja Rady o przekazaniu do KRIARP wniosków „Zasłużony dla budownictwa” dla 
osób zgłoszonych w 2009 r, które dotychczas nie otrzymały takiego odznaczenia. 

8. Opracowanie i przedstawienie wstępnych wniosków o wydanych pozwoleniach na 
budowę. Zwrócono uwagę na problem autoryzowania dużej ilości projektów przez 
niektórych architektów, co może wskazywać na „firmowanie” projektów, których nie są 
autorami w całym procesie ich tworzenia.  



9. Wspólne obrady architektów LBOIARP, członków MKUA przy Prezydencie Miasta Lublin, 
członków Kolegium Sędziów Konkursowych SARP/O Lublin w związku z rezygnacją 
arch. Jadwigi Jamiołkowskiej z funkcji Przewodniczącej MKUA rekomendowanej do prac 
w komisji przez LBOIARP. 

10. Podjęte uchwały: 

 w sprawie wpisu na listę członków – 3 uchwały, 

 w sprawie skreślenia z listy członków 1 uchwała, 

 w sprawie  zawieszenia w prawach członkach 1 uchwała. 

11. Sprawy bieżące. 
 

12.3. Działania LBORIA w okresie od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r. 
 

1. Spotkanie Rady IA z Robertem Boczkiem – Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej 
– dyskusja w sprawie toczących się postępowań. Relacja Przewodniczącego OKK  

Mirosława Załuskiego i Przewodniczącego OSD z przebiegu prac w ostatnim okresie. 

2. Umocowanie OROZ do złożenia w imieniu LBOIARP zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa z art. 91 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane. 

3. Wypracowanie stanowiska dotyczącego działań organów LBOIARP w zakresie 
przestrzegania zasad etyki zawodowej przez członków IARP w posługiwaniu się 
posiadanymi uprawnieniami do projektowania w zakresie architektury. 

4. Relacja Przewodniczącej Rady M. Balawejder-Kantor ze spotkania zespołu 
ds. odznaczeń przy KRIARP ( 6. 09. 2011 r. ). 

5. Relacja B. Szeligi z posiedzenia KRIA RP (8 października 2011 r.). 

6. Pismo do prezydenta M. Lublin w sprawie MKUA z załączonym stanowiskiem TUP, 
SARP i LBOIARP – po dyskusji w dniu 15.09.2011 r. a przekazane Prezydentowi 
14.10.2011 r. 

7. Propozycja współpracy Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej 
z LBOIARP w zakresie finansowego wspierania przez LBOIARP wykładów architektów 
z Polski i zagranicy w zamian za udział w tych wykładach naszych członków  oraz 
możliwość korzystania z pomieszczeń PL przy organizowaniu spotkań przez LBOARP. 
Rada LBOIARP przygotowuje pisemną odpowiedź na temat poszerzenia zakresu 
proponowanej współpracy.  

8. Zasady opracowania zestawień wynikających z analizy wydanych pozwoleń na budowę. 

9. Maria Balawejder-Kantor Przewodnicząca Rady powiadomiła o rezygnacji  Pani 
J. Krasowskiej z obsługi prawnej LBOIARP. Pani Joanna Krasowska przedstawiła Radzie 
powody, dla których rezygnuje, o czym powiadomiła Przewodniczącą Rady na początku 
grudnia. J. Krasowska przedstawiła i rekomendowała na tę funkcję adwokata Wojciecha 
Osaka, prowadzącego własna kancelarię. W dniu 13.12.2011r. odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Rady z rezygnującą J. Krasowską i proponowanym adwokatem 
W. Osakiem,  na którym  zostały omówione  zasady współpracy. Po przeprowadzonej 
rozmowie i w oparciu o przyjęcie przez Kandydata ze zrozumieniem oczekiwań Rady 
wyartykułowanych przez jej Przewodniczacą, Rada zdecydowała o zatrudnieniu 
adwokata W. Osaka jako doradcy prawnego na półroczny okres próbny, począwszy od 
2 stycznia 2011 r. 

10. Relacja arch. W Sadurskiego z Krajowego Zjazdu IARP. 

11. Relacja J. Gąsiorowskiego z Konwentu Przewodniczących w Krakowie.  

12. Organizacja szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej w architekturze 
i budownictwie dla członków LBOIARP. 



13. Organizacja szkolenia: Wentylacja, komfort użytkowników, trwałość i bezpieczeństwo 
budynku dla członków LBOIARP. 

14. Spotkanie opłatkowe organizowane wspólnie dla członków LBOIA RP i SARP w siedzibie 
przy ul. Grodzkiej 3 w dniu 16 grudnia 2011 r. 

15. Organizacja i udział przedstawicieli Rady w uroczystym wręczeniu nadanych przez OKK 
uprawnień budowlanych w sesji zimowej.  

16. Przyjęcie prowizorium budżetowego na 2012 r. 

17. Podjęte uchwały : 

 w sprawie przywrócenia w prawach członka – 2 uchwały, 

 w sprawie wpisu na listę członków  – 1 uchwała, 

 w ustalenia stawki dziennej diety -  1 uchwała. 

18. Sprawy bieżące. 
 
12.4. Działania LBORIA w okresie od 01.01.2012 r. do 16.02.2012 r.   

1. Przygotowanie VIII Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu LBOIA RP ustalonego na 
dzień 24 marca 2012 r. – sprawy organizacyjne i formalne wynikające z obowiązujących 
przepisów prawnych. 

2. Rozmowy i ustalenia ze sponsorami Zjazdu – M. Balawejder-Kantor. 

3. Decyzja o zamieszczeniu na stronie internetowej Izby korespondencji dotyczącej 
wskazania osób do sporządzania decyzji o warunkach zabudowy na prośbę SKO 
Zamościu.  

4. Interwencja LBOIARP i pismo od Komendanta Straży Pożarnej dotyczące wyjaśnień 
w sprawie lokalizacji kotłowni gazowych wyposażonych w kotły o mocy 60 KW – 200 KW. 

5. Udział przedstawicieli LBOIARP na Targach BUDMA 2012. 

6. Organizacja szkolenia: Ubezpieczenie OC architektów – obowiązkowe i dobrowolne dla 
członków LBOIARP. 

7. Podjęte uchwały: 

 w sprawie wpisu na listę członków LBOIARP – 8 uchwał, 

 w sprawie ustalenia stawki diety dziennej – 1 uchwała, 

 w sprawie zwołania  zjazdu – 1 uchwała 

 w skreślenia z listy członków – 1 uchwała 

8. Sprawy bieżące. 

Podsumowanie 

W podsumowaniu działalności po drugim roku pracy w bieżącej kadencji należy podkreślić, 
że za priorytetowe działanie Rada nadal uważa: 

1. angażowanie się w sprawy związane z przestrzeganiem przez urzędy 
obowiązującego prawa w zakresie wymagania 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; 

2. ustawiczne szkolenie architektów – członków IARP, organizowanie szkoleń ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na tematy zgłaszane przez nasze środowisko 
zawodowe jako najważniejsze; 

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



4. podnoszenie świadomości architektów – członków IARP w zakresie 
przestrzegania etyki zawodu architekta w odniesieniu do odpowiedzialności 
wobec standardów opracowań projektowych i jakości architektury oraz dbałości 
o dobre imię środowiska zawodowego i dobrze pojętego interesu inwestorów.    
 

 

Sprawozdanie przygotowały: 
 

 

 
 
                     Bożena Szeliga  Maria Balawejder-Kantor 

           Sekretarz LBORIARP         Przewodnicząca LBORIARP 
 
 
 
Lublin, 16 lutego 2012 r.                        


