Planowany podział Komisji i zespołów problemowych Krajowej Izby Architektów RP zgodnie z Regulaminem
Pion legislacyjny
1) Komisja samorządu zawodowego.
Ustawa samorządowa, regulacje
wewnętrzne.
2) Komisja prawa zamówień publicznych
Korpus inwestycyjny zamawiającego,
świadomy inwestor; katalog dobrych
praktyk; zasady pracy sędziów
konkursowych i członków komisji
przetargowych.
3) Komisja prawa inwestycyjnego:
a) Podkomisja prawa budowlanego
b) Podkomisja architektury, urbanistyki i
planowania przestrzennego
c) Zespół analiz legislacyjnych

Pion zawodowy

Pion informacyjny

4) Komisja warunków wykonywania zawodu
Tematyka: zakres usługi architekta; honoraria; umowa wzorcowa;
zakres OC; praktyka prawa autorskiego; zasady certyfikacji
konkursów (narzędzia i system działań); wnioski dot. prawa
inwestycyjnego i PZP.
a) Warsztat architekta oraz Rada Warsztatu Architekta
b) Zespół ds. monitorowania konkursów i przetargów
b) Zespół ds. upowszechniania BIM
c) Zespół ds. warunków ubezpieczenia OC
5) Komisja Kształcenia i Edukacji
a) Zespół ds. szkoleń i doskonalenia zawodowego
b) Zespół ds. praktyk zawodowych i studenckich
c) Zespół ds. kształcenia architektów; szkolnictwo wyższe
b) Powszechna edukacja architektoniczna

Istniejący podział Komisji, Rad i Zespołów funkcjonujących w ramach KIA RP:
1. Komisja legislacyjna – 8 (7 osób + 1 Przewodniczący z KRIA)
http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/regulamin_komisji_do_spraw_legislacji_ia.pdf
2. Rada legislacyjna - 16 osób
http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/regulamin_komisji_do_spraw_legislacji_ia.pdf
3. Komisja ds. standardów wykonywania zawodu – 4 osób
nie ma uchwały o powołaniu; brak regulaminu
4. Zespół ds. wykonywania zawodu – 25 (22 osoby + 3 Koordynujące z KRIA)
http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/u_o-26-iv-2015.pdf
5. Komisja ds. BIM – 3 osób
na stronie www nie ma uchwały o powołaniu; brak regulaminu
6. Komisja ds. opiniowania wymagań programowych w zakresie kształcenia
zawodowego - 7+1 osób (nie działała w IV kadencji)
http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=12
4; 
brak regulaminu
http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/uch_O_16_III_2011.pdf
7. Komisja Wydawnicza - 6 osób
http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/uch_nr_O_31_IV_2014.pdf
8. Komisja ds. strony internetowej - 5 osób (nie działała)

7) Komisja ds. mediów i
informacji
Polityka informacyjna, wizerunek
zawodu architekta. Identyfikacja
wizualna architekt IARP.
a) Rada programowa ZA;

Pion zagraniczny
6) Komisja ds. kontaktów
międzynarodowych.
Prawo inwestycyjne
oraz warunki
wykonywania zawodu
w krajach UE;

b) Zespół wydawniczy.
Wydawnictwa IARP: tematyczne,
edukacyjne, propagatorskie i
techniczne, Z:A

Rada serwisu internetowego
http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/uch_nr_o_23_iii_2012.pdf
9. Kształtowanie przestrzeni – 1 osób (koordynator)
http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/Regulamin_2018_KP.pdf
http://w
ww.izbaarchitektow.pl/pliki/uch_O_15_III_2011.pdf- 5 (4 osoby + 1)
10. Zespół ds. doskonalenia zawodowego – 8 osób
http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/regulamin_zespolu_ds_doskonalenia_zawodow
ego_architektow.pdf
11. Komunikacja społeczna 1 (pełnomocnik)
https://drive.google.com/file/d/1lnGmJhlXGO0ZFclcfr84EMAKP1gTP8lJ/view?usp=sh
aring
12. Redaktor Informacyjny - 1 osoba
http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/uch_nr_O_13_III_2014.pdf
suma – 86 osoby
razem min. - 85 osób

