
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie wysokości składki 
członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów z dnia 24 listopada 2002 r. (tekst ujednolicony) 

Na podstawie art.31 pkt.7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późniejszymi zmianami) 
uchwala się co następuje: 

§1 

1. Składka członkowska w samorządzie zawodowym architektów jest obowiązkiem organizacyjnym 
członka samorządu i jego cywilnoprawnym zobowiązaniem wobec korporacji. 

2. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest uchwałą Krajowy Zjazd Izby Architektów. 

§2 

1. W latach 2019 – 2021 ustala się wysokość miesięcznej składki członkowskiej w kwocie 80 złotych.  
2. Począwszy od 1 stycznia 2022 r. składka ulegać będzie waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych, ogółem opublikowany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za rok poprzedni. 

3. Kwotę składki po waloryzacji zaokrągla się do pełnych złotych, przy czym końcówki poniżej 49 groszy 
pomija się, a końcówki 50 groszy i wyższe zaokrągla się w górę do pełnego złotego. 

4. W przypadku, gdy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogółem jest 
ujemny, wysokość składki na dany rok nie ulega waloryzacji. 

5. Kwotę składki po waloryzacji począwszy od 2022 r. ustala Krajowa Rada nie później niż w terminie 
jednego miesiąca po opublikowaniu komunikatu, o którym mowa w ust. 2. 

6. Skarbnik Krajowej Rady, na podstawie uchwały Krajowej Rady, o której mowa w ust 5, informuje w 
formie komunikatu jednostki organizacyjne Izby Architektów RP o wysokości składki po waloryzacji. 

7. Zmiana wysokości składki na skutek waloryzacji następuje z chwilą wydania komunikatu, o którym 
mowa w ust. 6. 

8. Składki zapłacone przed datą wydania komunikatu, za okresy płatności po tej dacie nie wymagają 
dopłat. 

§3 

Rady okręgowych izb architektów przekazują co miesiąc, na rzecz Krajowej Izby Architektów, 
procentową część składki określoną w załączniku do niniejszej Uchwały, naliczając ją z uwzględnieniem 
liczby architektów wpisanych na listę członków Izby. 

§4 

Odpis okręgowych izb architektów na rzecz Krajowej Izby Architektów, o którym mowa w § 3, naliczany 
jest od rzeczywistych wpływów z tytułu składek. 

§5 

Należności z tytułu części składki na rzecz Krajowej Izby Architektów uiszcza się najpóźniej do dnia 15 
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

§6 

1. Obowiązek opłacania składki członkowskiej powstaje od miesiąca następującego po dacie uzyskania 
wpisu na listę architektów, a jeżeli wpis nastąpił pierwszego dnia miesiąca- od tego miesiąca. 

2. Obowiązek płacenia składki członkowskiej wygasa z końcem miesiąca, w którym ustaje 
przynależność do samorządu. 

3. Zawieszenie w prawach członka izby nie zwalnia z obowiązku opłacania składki członkowskiej i nie 
wpływa na jej wysokość. 



4. Rady izb okręgowych obowiązane są prowadzić ewidencję opłacania składek członkowskich oraz 
dochodzić we właściwym trybie zapłaty składek. 

§7 

1. Rada okręgowej izby architektów może, na wniosek członka izby, odroczyć pobieranie składki na 
okres zawieszenia. 

2. Zaległe należności podlegają umorzeniu z urzędu w przypadku skreślenia z listy z powodu śmierci 
członka. 

3. Decyzja rady okręgowej izby architektów w przedmiocie odroczenia należności z tytułu składki jest 
ostateczna. 

§8 

Uchwały nr 27 i 28 I Krajowego Zjazdu Architektów tracą moc. 

§9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku. 


