KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, 20 maja 2019 r.
L.dz. 299/KRIA/2019/w
Przewodniczący
Okręgowych Rad Izby Architektów RP
wg adresów
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Przewodniczący
Krajowa Rada Izby Architektów RP, w związku z zakończeniem procesu renegocjacji umowy
z SARP o. Koszalin, zawiadamia o warunkach zakładania adresów mailowych dla członków Okręgowych
Izb Architektów RP.
Zgodnie z zapisami nowej umowy opłaty za konta e-mail i poddomeny, udostępniane
Okręgowym Izbom Architektów RP, ponoszą Okręgowe Izby Architektów RP we własnym zakresie w
wysokości:
a.
300,00 zł + VAT rocznie za każdą poddomenę,
b.
50,00 zł + VAT rocznie za każde konto e-mail, (cena w poprzedniej umowie wynosiła
70,00 zł + VAT).
Informujemy także, że w ramach ujednolicania adresów e-mailowych obowiązujących w IA RP,
przyjęto następującą politykę nazw kont mailowych, odpowiednio:
- dla członków Okręgowych Izb Architektów RP: pierwsza litera imienia + kropka + nazwisko +
@izbaarchitektow.pl, np. j.kowalski@izbaarchitektow.pl,
- w przypadku nazwisk dwuczłonowych: j.kowalski-nowakowski@izbaarchitektow.pl,
- dla okręgowej komisji kwalifikacyjnej (okk), okręgowej komisji rewizyjnej (okr), okręgowego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej (oroz), okręgowy sąd dyscyplinarny (osd): skrót organ + kropka
+ pięcioliterowy skrót okręgu + @izbaarchitektow.pl, np.: okk.sloia@izbaarchitektow.pl.
Zwracamy się zatem z prośbą o stosowanie się do ww. reguły.
W przypadku potrzeby zakładania e-maili innych, niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt
bezpośredni do kol. Wojciecha Gwizdaka, Sekretarza KRIA - w.gwizdak@izbaarchitektow.pl.
W przypadku zainteresowania założeniem konta mailowego dla członków OIA prosimy
o bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną w tym zakresie, a mianowicie kol. Markiem Perepeczo, email: m.perepeczo@sarp.org.pl, tel: 601 217 433. SARP Oddział Koszalin będzie dokonywał rozliczeń
finansowych bezpośrednio z okręgami, z pominięciem KRIA.
Z wyrazami szacunku,
Wojciech Gwizdak, Architekt IA RP
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