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Sprawozdanie 
Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP 

z działalności w okresie od 17 lutego 2012 r. do 15 lutego 2013 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    do dn. 13.07.2012 r. 
Andrzej Kozik 
Halina Landecka 
Władysław Sadurski   od dn. 13.07.2012 r. 

 
2.  Posiedzenia  Rady 

W okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 12 protokołowanych posiedzeń Rady, w tym: 
11 posiedzeń w 2012 roku i 1 posiedzenie w 2013 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. 
 
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 11 1 11/12 

2. Czesław Kostykiewicz Z-ca Przewodn. 4 8 4/12 

3. Paweł Mierzwa Z-ca Przewodn. 10 2 10/12 

4. Bożena Szeliga Sekretarz 11 1 11/12 

5. Wojciech Herman Skarbnik 8 4 8/12 

6. Wojciech Błaszczak Członek Rady 6 6 6/12 

7. Janusz Gąsiorowski Członek Rady 8 4 8/12 

8. Wacław Kondzioła Członek Rady 
do 13.07.12 r. 

2 4 2/6 

9. Andrzej Kozik Członek Rady 9 3 9/12 

10. Halina Landecka Członek Rady 5 7 5/12 

11. Władysław Sadurski Członek Rady 
od 13.07.12 r. 

4 2 4/6 
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Tabela 2. Uchwały podjęte przez LBORIARP w okresie od 17.02.2012 r. do 15.02.2013 r.                                                                                 

L.p. Uchwały podjęte przez LBO Radę 
IARP w okresie 
od 17. 02. 2012 
do 15. 02. 2013 

Do końca 2012 W roku 2013 do 
15. lutego 

Razem 

1. w sprawie wpisu na listę członków 
LBOIARP 

10 4 14 

2. w sprawie zawieszenia w prawach 
członka LBOIARP 

4 0 4 

3. w sprawie przywrócenia na  listę 
członków LBOIARP 

1 0 1 

4. w sprawie zwołania zjazdu 
sprawozdawczego 

0 1 1 

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

4 0 4 

6. w sprawie przeniesienia członkostwa 1 0 1 

7. w sprawie umorzenia składki 1 0 1 

8. w sprawie rozłożenia na raty opłat 1 0 1 

9. w sprawie  wygaśnięcia mandatu 
Członka Rady – Wacława Kondzioły 

1 0 1 

10. w sprawie powołania Władysława 
Sadurskiego na członka Rady  

1 0 1 

11. skreślenia z listy członków LBOIARP 2 0 2 

Ogółem 26 5 31 

 
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. Nadzorowanie poprawności wydawania pozwoleń na budowę przez SP. 

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

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

 
W okresie od 17.02 2012 r. do 15.02.2013 r. LBO Rada IARP podjęła działania 
w następujących sprawach: 

1. Wnioskowanie o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydawanych pozwoleń na 
budowę w starostwach województwa lubelskiego za lata 2010 i 2011 w czerwcu 2012 r. 
oraz za rok 2012 w styczniu 2013 r. 

Zgłoszenie do WINB naruszenia prawa przy wydawaniu pozwoleń  na budowę przez SP  
województwa lubelskiego w 2009 r. z powiadomieniem KIARP. 

Współpraca z KRIARP w tym zakresie. 

2. Komisji urbanistyczno-architektonicznych: 

2.1. MKU-A w Lublinie 
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Korespondencja i spotkanie Prezydentem Miasta Lublin w sprawie MKUA  na 
temat wpływu opinii MKUA na decyzje w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin. 

2.2. GKU-A w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą 

Korespondencja w sprawie rekomendowania przedstawicieli LBOIARP w tej 
Komisji 

Organizacja spotkań przedstawicieli LBOIARP z członkami MKUA  Miasta Lublin 
SARP. 

3. Podjęcie działań w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych 
– rozpowszechnienie programu KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI opracowanego przez 
Komisję d.s. edukacji dzieci i młodzieży w KRIARP oraz pozyskanie nauczycieli do 
przeprowadzenia pilotażu. Kontakty z Kuratorium Oświaty, Wydziałem Wychowania i 
Oświaty Miasta Lublin, dyrektorami szkół publicznych i niepublicznych. 

4. Wydelegowanie dwóch członków LBOIARP do Wydziałowej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. 

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

6. Bieżące administrowanie oraz aktualizacja strony internetowej.  

7. Udział Delegatów LBOIARP w Zjazdach Krajowych IARP: 

7.1. w VIII Sprawozdawczym Zjeździe Krajowym IARP w dniach 18-19.05.2012 r. 

7.2. w IV Programowo-Budżetowym Krajowym Zjeździe IARP oraz złożenie przez 

nich relacji na forum Rady w dniach 

8. Bieżące nadzorowanie pracy Biura w zakresie obsługi pracy organów statutowych IARP, 
prowadzenia spraw członkowskich i archiwum LBOIARP itp. 

9. Współpraca Rady z pozostałymi organami statutowymi 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 dzieli siedzibę z oddziałem lubelskim 
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 IARP, 
pilotuje i załatwia sprawy merytoryczne ogólne i bieżące, 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; od 17.05.2012 r. pełni funkcję sekretarza LBOROZ.  

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

 Prowadzenie księgowości – Biuro Doradztwa Podatkowego Zabłocka-Kwiecień, 
Szaniawska (umowa LBOIARP z ww. Biurem). 
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Strona internetowa Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów  jest administrowana i 
aktualizowana na bieżąco przez Panią Agnieszkę Kantor-Kołodyńskią – członka LBOIARP 
we współpracy z Biurem (bezinteresownie). 

Biuro jest czynne od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.  
 
4.  Wykonanie uchwał okręgowego zjazdu 

Na  VIII Sprawozdawczym Okręgowym Zjeździe w marcu 2012 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: 

      -  zobowiązano LBO Radę do poparcia działań w kwestii ochrony tytułu „architekt” 

      -  zobowiązano LBO Radę aby pojęła kroki w sprawie zmiany redystrybucji środków     
         finansowych, tak by mniejsze Izby mogły nabyć własną siedzibę, 

      -  zobowiązano LBO Radę aby wnioskowała wprowadzenie na Zjeździe Krajowym 
imiennego głosowania w sprawie wysokości składki członkowskiej. 

Realizacja wniosków: 

         Wnioski dotyczące  zmiany redystrybucji środków finansowych na rzecz mniej 
liczebnych izb okręgowych oraz wprowadzenia głosowania imiennego w sprawach 
dotyczących wysokości składek członkowskich zostały przekazane do realizacji w 
piśmie do KRIARP. Tytuł „architekt IARP” jest aktualnie tytułem prawnie 
chronionym. 

 
5.   Budżet Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

Budżet  LBOIARP został  omówiony w sprawozdaniu finansowym LBOIARP w oddzielnym 
opracowaniu przygotowanym przez Skarbnika Rady w oparciu o materiały księgowe 
i ramowy plan działalności na 2012 rok. 
 
6.   Wykonanie zadań zleconych przez KRIARP oraz jej uchwał  

LBOIARP  zgodnie z zaleceniami realizowała uchwały i zarządzenia KRIA RP. 

Terminowo przesyłano odpowiedzi na korespondencję oraz udzielano informacji. 

Przedstawiciele Rady LBOIA RP czynnie uczestniczyli w spotkaniach KRIA RP oraz 
w konwentach przewodniczących izb okręgowych: 

 Udział Mirosława Hagemejera i Władysława Sadurskiego – Delegatów LBOIARP, w VIII 
Sprawozdawczym Zjeździe Krajowym IARP (18-19 maja 2012 r.) 

 Udział Tomasza Stankiewicza – przedstawiciela LBOIARP, w dyskusji nad KEZA w dniu 
26.09.2012 r. 

 Udział Bożeny Szeligi – Sekretarza LBO Rady IARP, w posiedzeniu KRIARP w dniu 
8.08.2012 r., Warszawa 

 Udział Marii Balawejder-Kantor – Przewodniczącej LBO Rady IARP w 
posiedzeniach KRIA RP w Warszawie, w dniach: 29.08.2012 r., dn. 26.09.2012 r., 
dn.21.10.2012 r., 21.11.2012 r., 13.12.2012 r. 
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 Udział Marii Balawejder-Kantor w Konferencji z okazji obchodów X-lecia powstania 
IARP w dniu 11 października 2012, 

 Udział Marii Balawejder-Kantor w konwentach przewodniczących okręgowych rad 
IARP w dniach: 17.05.2012 r. i 13.12.2012 r.   

 Udział Mirosława Hagemejera i Władysława Sadurskiego – Delegatów LBOIARP 
oraz Marii Balawejder-Kantor – Przewodniczącej LBO Rady IARP, w IV 
Programowo-Budżetowym Krajowym Zjeździe IARP (14-15 grudnia 2012 r.)    

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: 

 Współpraca z Mirosławem Hagemejerem – Dyrektorem WBiA Urzędu Miasta 
Lublin w sprawie zawartości i jakości projektów budowlanych, przedkładanych z 
wnioskami o udzielenie pozwolenia na budowę. 

 Udział  Marii Balawejder-Kantor – Przewodniczącej Rady w zebraniu Rady 
Dzielnicy Stare Miasto w spr. ruchu kołowego na terenie Starego Miasta. 

 Udział  Marii Balawejder-Kantor reprezentującej LBOIARP, w spotkanie z 
Krzysztofem Żukiem – Prezydentem Miasta Lublin w sprawie MKU-A . 

 Współpraca z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. 
 
8.   Prowadzenie  list  członkowskich 
 
    Tabela 3.  Zestawienie liczbowe Członków LBOIARP 

 
L.p. 

 
Rodzaj członkostwa 

Liczba Członków 
LBOIA RP  

na dzień 31.12.2012 r. 

Liczba Członków 
LBOIA RP 

na dzień 15.02.2013 r. 

1. Ogółem 
w tym: 

211 215 

2. Członkowie czynni 197 201 

3. Członkowie zawieszeni 14 14 

 
 
 

 
Zmiana liczby członków LBOIA RP 

w okresie 
od 17.02.2012 do 

31.12.2012 

w okresie 
od 01.01.2013 
do 15.02.2013 

4. Przyjęci w poczet członków LBOIA 10 4 

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

1 0 

6. Członkowie zawieszeni na własną 
prośbę 

4 0 

7. Członkowie przeniesieni z innej 
OIARP 

1 0 

8.. Członkowie skreśleni 2 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 
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LBORIA prowadzi rejestr ukaranych architektów – członków LBOIA. W dniu 16.02.2013 r. 
figurowało w nim 5 wpisów dotyczących ukarania z 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%, do czego niezbędne jest podanie do 
adresów poczty internetowej przez wszystkich członków LBOIARP. Zapewni to bieżące 
kontakty, obniży koszty i poprawi przepływ informacji w obie strony. 

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. 

 
12.   Szczegółowe omówienie działań LBORIA w okresie sprawozdawczym w okresie 
od 17 lutego 2012 r. do 15 lutego 2013 r.  

1. Kontynuacja działań poprzednich lat i kadencji w zakresie zbierania informacji ze 
starostw i urzędów miast o wydanych decyzjach o udzieleniu pozwolenia 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 powinna wykonać 
osoba z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń. 

Opracowanie przez członków Rady wykazów pozwoleń na budowę wydanych w 2010 i 
2011 r. pod kątem przekroczenia uprawnień. 

Współpraca z doradcą prawnym Wojciechem Osakiem, dotycząca kierunków 
postępowań wobec urzędów odmawiających udzielania informacji publicznej na ten 
temat. 

Na posiedzeniu KRIARP w dn. 21.11.12 r. Maria Balawejder-Kantor złożyła na ręce 
Prezesa Wojciecha Gęsiaka zebrany pakiet materiałów z pozyskiwania informacji 
publicznej w zakresie wydawanych pozwoleń na budowę z prośbą o włączenie się KIARP 
w systematycznie prowadzone przez LBOIARP działania, których pomyślne 
rozstrzygnięcie znacząco poprawi rynek pracy dla architektów – członków IARP.  

Uzyskanie wsparcia KRIARP w ww. sprawie na podstawie przygotowanych i 
przekazanych materiałów z listem przewodnim – KRIARP rozesłała swoją 
korespondencję do starostw (Tomaszów Lubelski, Łuków, Włodawa) i do WINB   

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

3. Dyskusje i formułowanie kierunków działań IARP, wynikających ze zmieniających się 
warunków pracy architekta: potrzeba i konieczność ustawicznego kształcenia 
architektów, ochrona zawodu architekta, legislacja i przepływ informacji w ramach 
struktur Izby. 

4. Współpraca z OROZ Robertem Boczkiem oraz z przewodniczącym OSD Januszem 
Szymankiem w celu monitorowania i przeciwdziałania nieprawidłowościom w 
wykonywaniu usług projektowych przez członków LBOIARP. 

5. Współpraca z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej: 
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Zadeklarowanie udziału LBOIARP w organizacji gościnnych wykładów znanych 
architektów dla studentów architektury w zamian za możliwość uczestniczenia w tych 
wykładach oraz za możliwość korzystania z sal wykładowych do organizacji szkoleń dla 
architektów i studentów architektury. 

Udział Bożeny Szeligi – Sekretarza Rady w uroczystym otwarciu roku akademickiego 
2012/2013 na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. 

Objęcie patronatem IARP Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych OSSA,  
organizowanych przez studentów architektury PL w Lublinie – pozyskanie przez 
LBOIARP finansowego wsparcia KRIARP dla tego wydarzenia. Obserwatorami OSSA 
byli Wojciech Błaszczak Paweł Mierzwa. 

W odpowiedzi na prośbę Wydziału Budownictwa i Architektury PL oraz w nurcie działań 
zalecanych przez KRIARP,  na członków komisji wydziałowej ds. jakości kształcenia  
zgłoszono Sławomira Hapońskiego i Kazimierza Kraczonia. 

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

Korespondencja i spotkanie z Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem w sprawie 
Miejskiej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej, podczas którego złożono stanowisko 
środowisk twórczych (LBOIARP, SARP O/Lublin, TUP O/Lublin, SKZ O/Lublin) w tej 
sprawie i złożono propozycję zmiany regulaminu MKU-A. 

Udział w zebraniu Rady Dzielnicy Stare Miasto w sprawie ruchu kołowego na Starym 
Mieście w Lublinie – Maria Balawejder-Kantor. 

Udział Marii Balawejder-Kantor w pracach sądu konkursowego Złota Kielnia 
organizowanego przez PZITB O/Lublin. Z tego doświadczenia wyłania się potrzeba 
dążenia do zorganizowania wspólnie z SARP O/Lublin, konkursu na najlepsze realizacje, 
promującego dobrą architekturę. 

Oprawa artystyczna promocji książki Haliny Danczowskiej „Architekt Czesław Doria- 
Dernałowicz 1901-1993, życie i twórczość” przygotowana przez Stowarzyszenie 
W STRONĘ SZTUKI za sprawą Marii Balawejder-Kantor – wiceprezes zarządu tego 
Stowarzyszenia. 

7. Aktywność członków LBOIARP na forum ogólnopolskim IARP 

Przesłanie do KIARP uwag do KEZA przygotowanych przez Władysława Sadurskiego  
i Tomasza Stankiewicza, delegowanie Tomasza Stankiewicza na Zjazd Krajowy celem 
wzięcia udziału w dyskusji nad KEZA. 

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

Przygotowanie opinii w sprawie projektu statutu Fundacji ProARCHIZ do KRIARP – 
poprzedzone dyskusją nad materiałem otrzymanym z KRIARP. 

Udział w posiedzeniach KRIARP: Maria Balawejder-Kantor, Bożenia Szeliga – 
przekazywanie informacji i kierunków działań KRIARP członkom Rady podczas 
posiedzeń. 

Udział Przewodniczącej Rady Marii Balawejder-Kantor w konferencji z okazji Jubileuszu 
X-lecia Izby Architektów RP, październik 2012 r. Warszawa, w siedziba KRIARP przy ul. 
Foksal. 

Przygotowanie przez Biuro LBOIARP informacji o działalności OSD i OKK począwszy od 
2002 r. i o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 r. 



8 

 

Zawarcie porozumienia pomiędzy KRIARP a LBORIARP w sprawie alokacji środków do 
Krajowej Rady Izby Architektów na zasadach wcześniej określonych pomiędzy tymi 
podmiotami. 

Udział w Targach BUDMA – (patronat medialny IARP) przedstawicieli LBOIARP: Marii 
Balawejder-Kantor, Władysława Sadurskiego, Sławomira Hapońskiego i Janusza 
Gąsiorowskiego. 

LBOIARP aktywnie włączyła się w rozpropagowanie programu KSZTAŁTOWANIE 
PRZESTRZENI, przygotowanego przez komisję d.s. kształcenia dzieci i młodzieży 
działającą przy KRIARP pod przewodnictwem Małgoraty Gruszki. Honorowy patronat nad 
programem objęła Katarzyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej. 
Maria Balawejder-Kantor i Mirosław Hagemejer pozyskali do współpracy Dyrektora 
Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin – Ewę Dumkiewicz-Sprawkę. Działania na 
terenie województwa lubelskiego wspiera Lubelskiego Kurator Oświaty Krzysztof Babisz. 
Wdrażanie pilotażu programu rozpoczęło się w jednym liceum w Zamościu oraz w 
czterech liceach i trzech gimnazjach w Lublinie. 
Z ramienia LBOIARP koordynacji projektu i współpracy z nauczycielami podjęli się 
Agnieszka Kantor-Kołodyńska oraz arch. Krzysztof Kusiak. 

Działania w zakresie współpracy LBOIARP z Targami Budowlanymi LUBDOM w Lublinie, 
planowany udział LBOIARP w dniach 15-17 marca 2013 r. w Targach LUBDOM jako 
kontynuacja aktywności IARP na rynku, podjęta przez KRAIRP udziałem w targach 
BUDMA.  

Rozpoczęcie przygotowań do Konwentu Przewodniczących i posiedzenia KRIA w 
Kazimierzu Dolnym n. Wisłą (17- 19 października 2013 r.) – LBOIARP w roli 
organizatora. 

8. Udział w Lubelskich Targach Książki w ramach promocji książki „Architekt Czesław 
Doria- Dernałowicz 1901 – 1993, życie i twórczość” autorstwa Haliny Danczowskiej. 

9. Zorganizowanie promocji książki „Architekt Czesław Doria- Dernałowicz 1901 – 1993, 
życie i twórczość” z udziałem autorki w siedzibie LTN, dawnym pałacu Czartoryskich. 

10. Uzupełnienie składu osobowego Rady LBOIARP w wyniku rezygnacji Wacława  
Kondzioły, zgodnie z regulaminem na członka Rady powołano kol. Władysława 
Sadurskiego.  

11. Zorganizowanie szkolenia dotyczącego rozwiązań w zakresie oświetlenia led przez     
ES-SYSTEM (sponsor). 

12. Spotkanie opłatkowe organizowane wspólnie dla członków LBOIARP i SARP w siedzibie 
przy ul. Grodzkiej 3 w dniu 20 grudnia 2012 r. 

13. Uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń architektom, którzy zdali egzaminy przed Okręgową 
Komicją Kwalifikacyjną IARP w Lublinie w sesji letniej i zimowej. 

14. Pozyskiwanie sponsorów na IX Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIARP – 
M. Balawejder-Kantor. 

15. Dyskusja i wypracowywanie kierunków działań w zakresie poprawy jakości usług 
architektonicznych wykonywanych przez członków IARP. 

 

Podsumowanie 

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

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

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

 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, 22 lutego 2013 r.       


