
Uchwała nr O – 016 – V – 2020 

Krajowej Rady Izby Architektów RP 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie czasowego zawieszenia dochodzenia składek członkowskich za okres zawieszenia  

w prawach członka Izby oraz zawieszenia dochodzenia opłat z tytułu przywrócenia w prawach 

członka Izby po okresie zawieszenia w związku z zagrożeniem epidemicznym 

 

Na podstawie art. 33 pkt 14 w związku pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. t.j. poz. 1117) – dalej 

„Ustawa samorządowa”, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wobec członków Izby Architektów RP, którzy w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 

ustania stanu epidemii wynikającej z zagrożenia COVID-19 zgłoszą właściwej okręgowej izbie 

architektów, w trybie art. 42 ust 3 pkt 4 Ustawy samorządowej, wniosek  

o zawieszenie w prawach członka Izby na skutek braku możliwości wykonywania działalność 

architektonicznej, rady okręgowych izb architektów RP mogą nie dochodzić należności  

z tytułu składek za okres zawieszenia oraz nie podejmować decyzji o skreśleniu z listy 

członków w trybie art. 42 ust 2 Ustawy samorządowej.  

2. W przypadku, gdy członek Izby Architektów RP, o którym mowa w ust 1 złoży wniosek  

o przywrócenie w prawach członka Izby w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia 

stanu epidemii, właściwe okręgowe rady mogą nie dochodzić należności z tytułu opłaty za 

przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia.  

 

§ 2 

Krajowa Rada występuje do Krajowego Zjazdu z wnioskiem o przyjęcie uchwały w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP                          Wojciech Gwizdak, Architekt IARP 

 

 

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP     Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP 

 

 
 
Otrzymują: 

1. Minister Rozwoju  

2. okręgowe izby architektów 

3. a/a 

 



Załącznik do uchwały nr O – 016 – V – 2020 

z dnia 2 kwietnia 2020 r.  

 

 

Uchwała nr  …… 

XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP  

z dnia  ………………….. 2020 r. 

 

w sprawie zwolnienia z obowiązku zapłaty składek członkowskich za okres zawieszenia w prawach 

członka Izby oraz zwolnienia z obowiązku zapłaty opłat z tytułu przywrócenia w prawach członka 

Izby po okresie zawieszenia w związku z zagrożeniem epidemicznym 

 

 

na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 t.j. poz. 1117), w związku z uchwałą Krajowej Rady Izby 

Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia dochodzenia składek 

członkowskich za okres zawieszenia w prawach członka Izby oraz zawieszenia dochodzenia opłat  

z tytułu przywrócenia w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, w związku z zagrożeniem 

epidemicznym, dalej „uchwała KRIA”, uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Zwalnia się z obowiązku zapłaty składek za okres zawieszenia członków Izby Architektów RP, 

którzy na podstawie uchwały KRIA, w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia ustania stanu 

epidemii wynikającej z zagrożenia wirusem COVID-19 zgłosili bądź zgłoszą właściwej okręgowej 

izbie architektów, w trybie art. 42 ust 3 pkt 4 Ustawy samorządowej, wniosek o zawieszenie  

w prawach członka Izby na skutek braku możliwości wykonywania działalność architektonicznej.  

2. Zwalnia się z opłaty za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia Członków 

Izby Architektów RP, o których mowa w ust 1, którzy złożyli bądź złożą wniosek o przywrócenie 

w prawach członka Izby w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia stanu epidemii.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

…………………….., architekt IARP    ………………….., architekt IARP 

 

       Przewodniczący Zjazdu      Sekretarz Zjazdu 

 

 


