
 1 1

 
Lublin, dnia 21 marca 2009 r. 

 
 

PROTOKÓŁ SPRAWOZDAWCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU 
LUBELSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW 

 
I. Otwarcie Zjazdu. Wybór Prezydium Zjazdu. 

Zjazd otworzył Czesław Kostykiewicz – Przewodniczący Rady LB OIA. 

Przewodniczący powitał uczestników Zjazdu, przedstawiciela Krajowej Rady Izby 

Architektów – arch. Arkadiusza Bojczuka. Podziękował za pomoc w organizacji 

Zjazdu firmom sponsorującym: GLASPOL Sp. z o.o. i ich przedstawicielom 

Jackowi Czyżewiczowi i Adamowi Księżopolskiemu, AERECO Wentylacja Sp. z 

o.o. i ich przedstawicielowi Tomaszowi Kulnianinowi, XELLA Polska Sp. z o.o. i ich 

przedstawicielowi Rafałowi Jeremiejew oraz BAUMIT Sp. z o.o. i ich 

przedstawicielowi Wojciechowi Świerszczowi a także pracownikom biura LB OIA. 

Następnie Przewodniczący odczytał list arch. Sławomira Żaka - Prezesa KRIA 

skierowany do delegatów na Zjazd LB OIA. 

Po krótkim powitaniu Przewodniczący Rady LB OIA przeprowadził wybory 

Przewodniczącego Zjazdu. Na Przewodniczącego Zjazdu jednogłośnie wybrano 

arch. Andrzeja Kasprzaka.  

 

II. Wybór Prezydium Zjazdu. 
Przewodniczący Zjazdu przeprowadził wybory członków Prezydium Zjazdu. Na 

Zastępcę Przewodniczącego wybrano arch. Ewę Lebiedzką-Nowakowską. 

Sekretarzem został arch. Wiesław Borek. Następnie Przewodniczący przedstawił 

kandydatury na członków komisji zjazdowych. Przeprowadzono głosowania, 

zgłoszeni kandydaci otrzymali poparcie delegatów. 

 

III. Przyjęcie  porządku obrad.  
Przewodniczący Zjazdu przedstawił porządek obrad oraz przeprowadził 

głosowanie w sprawie jego przyjęcia. 

Zjazd nie zgłosił uwag i przyjął przedstawiony  porządek obrad : 

1) Otwarcie Zjazdu. 
2) Wybór Przewodniczącego Zjazdu. 
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3) Wybór pozostałych członków Prezydium Zjazdu: Z-cy Przewodniczącego 
i Sekretarza. 

4) Przyjęcie porządku obrad. 
5) Wybór Komisji Mandatowej. 
6) Prezentacja. 
7) Przerwa (10 minut). 
8) Odczytanie protokołów Komisji Mandatowej 

- o ukonstytuowaniu się składu Komisji 
- o prawomocności Zjazdu. 

9) Wybór pozostałych komisji Zjazdu: Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 
10)  Sprawozdanie z działalności Rady LB OIA w 2008 r. 
11)  Sprawozdanie finansowe LB OIA za 2008 r. 
12)  Przedstawienie projektu budżetu LB OIA na rok 2009. 
13)  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów. 
14) Podanie do wiadomości ukonstytuowanych składów komisji: Skrutacyjnej, 

Wyborczej, Uchwał i Wniosków; podanie informacji o sposobie składania 
wniosków. 

15) Dyskusja. 
16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego LB OIA za 

2008 r.. 
17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  budżetu LB OIA na 2009 r. 
18)  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej LB 

OIA.  
19)  Sprawozdania, dyskusje i podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań: 

a) Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
b) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 
c) Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

20)  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady z działalności w 
2008 roku i udzielenia absolutorium Radzie LB OIA. 

21)  Przedstawienie wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.  
22)  Dyskusja. 
23)  Podjęcie uchwał o przyjęciu wniosków. 
24)  Zakończenie Zjazdu. 
 

V. Prezentacja.  
Wystąpienie  przedstawiciela firmy GLASPOL Saint-Gobain – Jacka Czyżewicza. 

Zaprezentował on możliwości zastosowania szkła w architekturze. 

IV. Wybór Komisji Mandatowej. 

Zjazd zaakceptował kandydatury osób zgłoszonych do Komisji Mandatowej. 

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie: 

arch. Jan Wojciech Kożuchowski – Przewodniczący 

arch. Maciej Maciejewski – Sekretarz 

arch. Jarosław Matwiejuk - Członek 
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Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół Komisji stwierdzający 

prawomocność Zjazdu w drugim terminie przy liczbie 115 uczestników. 

 

VI. Wystąpienie Przewodniczącego Rady LB OIA. 

Przewodniczący Zjazdu zarządził skrócenie czasu przedstawiania sprawozdań 

organów LB OIA z uwagi na fakt, iż każdy z uczestników Zjazdu miał możliwość 

zapoznania się  z nimi szczegółowo na stronie internetowej izby lub w biurze, są 

one do wglądu również w trakcie obrad. Poprosił obecnych o ewentualne uwagi i 

pytania związane z działalnością organów LB OIA w roku ubiegłym. Zgodnie z 

dalszym porządkiem obrad arch. Czesław Kostykiewicz - Przewodniczący Rady 

LB OIA zaproponował zadawanie pytań i zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń 

związanych z działalnością Rady w 2008 r. oraz z realizacją wniosków przyjętych 

na poprzednim zjeździe okręgowym. Delegaci nie mieli uwag, więc 

Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu arch. Wojciechowi Hermanowi – 

Skarbnikowi Rady LB OIA. 

    

VII. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Rady LB OIA i przedstawienie 
projektu budżetu na rok 2009. 

Skarbnik Rady LB OIA przedstawił sprawozdanie finansowe LOIA za 2008 r.  

Zaplanowany na 2008 r. budżet został przekroczony o 18.600 zł. Ostatecznie 

wynik finansowy netto zamknął się kwotą 29.972,00 zł i o tę kwotę zwiększy się 

fundusz statutowy na rok bieżący. Następnie Skarbnik przedstawił projekt budżetu 

LB OIA na 2009 r. i jego główne założenia. Jest to budżet zrównoważony, 

planowany przychód brutto – 211.400,00 zł pokrywa się z kosztami bieżącej 

działalności. W razie zwiększonych wydatków możliwe jest wykorzystanie 

posiadanej rezerwy. Skarbnik wskazał na wprowadzone zmiany zasad 

redystrybucji składek, dzięki którym LB OIA jako jedna z mniejszych izb 

okręgowych zyskała ok. 9 tys. dodatkowych środków do dyspozycji.  

 

VIII. Wystąpienie Przewodniczącego Lubelskiej Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej. 

Arch. Mirosław Rossa - Przewodniczący Lubelskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

przedstawił sprawozdanie z kontroli w LB OIA. Komisja pozytywnie zaopiniowała 
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działalność poszczególnych organów izby w ubiegłym roku, przyjęte i 

zrealizowane cele oraz konkretne działania. Wśród zaleceń znalazły się m.in. 

zwiększenie działań w celu integracji środowiska, zainteresowania przyszłością 

Izby Architektów i propozycjami zmian w przepisach prawa i statucie IA. Komisja 

złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Radzie LB OIA. 

 

IX. Ukonstytuowanie się Komisji. 

Realizując pkt. 9 porządku obrad dokonano wyboru pozostałych komisji. Komisje 

ukonstytuowały się w następującym składzie: 

Komisja Skrutacyjna: 

arch. Robert Boczek - Przewodniczący 

 arch. Bożena Szeliga - Sekretarz 

arch. Dagmara Plewik, arch. Stanisław Gromowski, arch. Marek Bajun – 

Członkowie 

 

Komisja Uchwał i Wniosków: 

 arch. Jacek Ciepliński - Przewodniczący 

 arch. Michał Patyk  - Sekretarz 

 arch. Tomasz Soćko  – Członek 

Po odczytaniu protokołów ukonstytuowanych komisji Przewodniczący Komisji 

Uchwał i Wniosków poprosił o zgłaszanie wniosków na piśmie do godziny 13.00. 

 

Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwał oraz 

sposobie przeprowadzenia głosowań. Poinformował, iż w przypadku oczywistej 

większości głosów zarządzi odstąpienie od ich liczenia i ogłosi wynik, co 

umożliwiają zapisy Regulaminu okręgowego zjazdu. W wyniku głosowań przyjęto 

następujące uchwały: 

- uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego, 

- uchwała nr 2 w sprawie uchwalenia budżetu LB OIA, 

- uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej LB OIA . 

 

X. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Dyskusja i głosowanie nad przedstawionymi sprawozdaniami.  
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Przewodniczący Zjazdu zarządził dyskusję na sprawozdaniami z działalności 

wskazanych organów w roku ubiegłym. Poprosił o zadawanie pytań 

przewodniczącym poszczególnych komisji: arch. Mirosławowi Załuskiemu – 

Przewodniczącemu OKK, arch. Januszowi Szymankowi – Przewodniczącemu 

OSD i arch. Władysławowi Sadurskiemu – Rzecznikowi Odpowiedzialności 

Zawodowej. 

Rzecznik udzielił wyjaśnień dotyczących prowadzonych spraw, działań  

związanych z uzyskiwaniem informacji publicznej o wydanych decyzjach o 

pozwoleniu na budowę i braku  współpracy z Lubelską Okręgową Izbą Inżynierów 

Budownictwa.  

Arch. Jadwiga Jamiołkowska zapytała, czy Rada może naświetlić kwestię tzw. 

„ustawy Palikota”, poinformować obecnych na jakim etapie są prace. Druga 

kwestia to sprawa termomodernizacji budynku gimnazjum przy ul. Kunickiego w 

Lublinie i działań LB OIA w tej sprawie, zauważyła ze budynek nadal  „straszy” 

nową kolorystyką. 

Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu arch. Władysławowi Sadurskiemu. Rzecznik 

poinformował, iż postępowanie w stosunku do architekta, który opracował 

kontrowersyjny projekt termomodernizacji nie zostało jeszcze zakończone, 

architekt odwołał się od orzeczenia sądu I instancji i na początku kwietnia 

odbędzie się rozprawa przed KSD. Jednocześnie zwrócił uwagę, iż izba nie ma 

możliwości ani wpływu na inwestora w celu wymuszenia zmiany zastosowanej 

kolorystyki.  

Następnie Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu arch. Arkadiuszowi Bojczukowi – 

członkowi KRIA, który wypowiedział się na temat zmian w prawie budowlanym 

przygotowywanych przez komisję „Przyjazne Państwo”. Na szczęście obecny 

kształt projektu ustawy procedowany w Sejmie, po wprowadzeniu licznych 

poprawek, znacznie odbiega od projektu pierwotnego. Został „zamrożony”, 

obecnie pracuje nad nim sejmowa komisja infrastruktury. Trwają również prace 

nad konkurencyjnym projektem rządowym. „Projekt Palikota” jest szkodliwy, 

zrzuca odpowiedzialność na projektantów, urzędnik będzie jedynie przyjmował 

dokumentację i wpisywał do rejestru. KRIA wielokrotnie apelowała w tej sprawie i 

zgłaszała zastrzeżeniach. Obecnie trwają prace nad zmianami wielu aktów 

prawnych istotnych z punktu wiedzenia projektantów. Komisja KRIA ds legislacji 

ma ogrom pracy. A. Bojczuk poinformował także o wdrażaniu nowego systemu 



 6 6

informatycznego. Ma on umożliwić szybszy przepływ informacji pomiędzy izbami 

okręgowymi i samymi członkami izby. Nowy system będzie umożliwiał każdemu 

architektowi drukowanie zaświadczeń bezpośrednio ze strony IA (każdy dostanie 

indywidualny login i hasło) oraz dostęp do aktów prawnych i informacji 

wewnętrznych, komunikację mailową. Przedstawiciel KRIA poinformował także o 

współpracy międzynarodowej w ramach ACE oraz rozmowach z Izbą Inżynierów 

Budownictwa w kwestii zrzeszania w IA inżynierów architektów. 

Następnie Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowania nad przyjęciem 

sprawozdań. Zjazd podjął  następujące uchwały: 

- uchwałę nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej  LB OIA z działalności w 2008 r.  

- uchwałę nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego LB OIA z działalności w 2008 r.  

- uchwałę nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej LB OIA z działalności w 2008 r.  

- uchwałę nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady LB OIA z działalności 

w 2008 r.  

- uchwałę nr 8 w sprawie udzielenia Radzie LB OIA absolutorium za okres od dnia  

29 marca 2008 r. do dnia 20 marca 2009 r. 

 

XII. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków. 
Dyskusja. Głosowanie. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  przedstawił wnioski zgłoszone do 

komisji. Wśród postulatów znalazły się: 

 propozycja odbywania zjazdu okręgowego w dni robocze, 

 zobowiązanie LB OIA do podjęcia działań w celu poprawy wizerunku grupy 

zawodowej architektów poprzez wzbogacenie informacji publikowanych na 

stronie internetowej, 

 wniosek do KRIA o intensyfikację działań w kierunku utworzenia sekcji 

architektów – urbanistów, co zlikwidowałoby obowiązek przynależności do 

dwóch samorządów zawodowych, 
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 wniosek do KRIA o podjęcie działań mających na celu zrzeszenie w Izbie 

Architektów osób z wykształceniem architektonicznym bez względu na 

zakres posiadanych uprawnień. 

Na temat zgłoszonych wniosków wywiązała się dyskusja.  

Andrzej Kasprzak potwierdził, że niektóre izby organizują zjazdy w dni robocze i 

można tę kwestię rozważyć.  

Jacek Ciepliński zauważył, że projektanci są pomijani przez media w trakcie 

informowania o realizacjach, z reguły poprzestają na informacji o inwestorze. 

Natomiast na stronie LB OIA jest tylko sucha lista z numerami architektów. 

Arkadiusz Bojczuk zauważył, że na stronie internetowej można zamieszczać 

informacje o pracowniach projektowych i specjalizacji, jednak taka możliwość nie 

spotkała się z dużym zainteresowaniem. Jacek Ciepliński zmodyfikował treść 

wniosku. Podkreślił, że wniosek zmierza do uświadomienia społeczeństwu 

„istnienia” architektów i ich dorobku. Jadwiga Jamiołkowska poinformowała o 

przygotowywaniu katalogu o dorobku lubelskich architektów dla SARP, poprosiła o 

przynoszenie materiałów. Barbara Brylak – Szymczak wyjaśniła, iż wniosek 

dotyczący sekcji architektów-urbanistów ma zlikwidować konieczność 

przynależności do dwóch samorządów zawodowych. Poza tym Izba Urbanistów 

jest wielobranżowa, architekci to tylko część zrzeszonych osób, ale dominująca 

nad innymi specjalnościami. 

Mirosław Hagemejer wyjaśnił, iż inżynierowie architekci powinni być zrzeszeni w 

Izbie Architektów. Ich ścieżka kariery bezpośrednio zmierza do uzyskania pełnych 

uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej. 

Przewodniczący zarządził przerwę obiadową.  

W międzyczasie głos zabrał Tomasz Kulnianin – przedstawiciel firmy AERECO. 

Po przerwie kontynuowano dyskusję. Zwrócono uwagę na projekt uchwały zjazdu 

krajowego przygotowany przez Mazowiecką OIA. Projekt zawiera propozycje 

zmian w Statucie Izby Architektów poprzez zmianę organizacji IA i utworzenie 

czterech silnych ośrodków. Sprzeciw wobec takiego projektu wyraża 

zdecydowana większość izb. 

Pozostałe wnioski nie zostały poddane pod głosowanie z uwagi na fakt, iż 

zgłaszane problemy i kwestie są już realizowane przez Izbę Architektów m.in. 

szkolenie za zakresu prawa autorskiego, monitorowanie prac legislacyjnych. 
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Następnie Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowania. Ostatecznie po 

podliczeniu głosów - z uwagi na brak wymaganego kworum - wnioski formalnie nie 

zostały przyjęte. Ich realizację pozostawiono w gestii Rady LB OIA. 

XII. Zamknięcie obrad Zjazdu. 

Przewodniczący Zjazdu dziękując zebranym, zamknął obrady. 

 

 

 

Sekretarz  Zjazdu 

 

mgr inż. arch.  Wiesław Borek 

Przewodniczący  Zjazdu 

 

mgr inż. arch. Andrzej Kasprzak 

 


