
Uchwała nr 8 
 
 

 
IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów 

w sprawie ustalenia innych, niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu 
zawodowego architektów, wysokości tych opłat i zasad ich podziału 

 
podjęta w Warszawie w dniu 16 czerwca 2007 r. 

 
Na podstawie art.31 pkt 4 oraz 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. Ustala się opłatę za wpis na listę członków izby – w wysokości 10 % przeciętnego 

wynagrodzenia w kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Naliczona procentem kwota podlega zaokrągleniu do 
pełnych dziesiątek złotych. 

2. Ustala się opłatę za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 25 % kwoty 
przeciętnego wynagrodzenia w kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Naliczona procentem kwota podlega 
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. 

3. Ustala się opłatę za przywrócenie w prawach członka Izby Architektów po okresie 
zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło w trybie określonym w 
art.42 ust.3  pkt  4 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 
późn.zm.) – w wysokości 10 % przeciętnego wynagrodzenia w kwartale, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Naliczona procentem kwota podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.  

 
§ 2 

Wysokość kwot opłat na kolejny kwartał, o których mowa w § 1,. ustala się najpóźniej 
na dwa tygodnie przed końcem kwartału w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w 
poprzednim kwartale. 

§3 
 
Opłaty o których mowa w § 1 wnosi się na rachunek bankowy właściwej okręgowej 
izby architektów. 

§ 4 
1. 50 % wpływów z tytułu opłat za wpis na listę członków izby podlega przekazaniu na 

rzecz Krajowej Izby Architektów . 
 
2. 15 % wpływów z tytułu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, która została 

określona w odrębnych przepisach, wydanych przez właściwego ministra do spraw 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie , podlega przekazaniu na rzecz 
Krajowej Izby Architektów.  

 
3. Należności, o których mowa w ust.1 i ust.2 okręgowe izby architektów przekazują 

przelewem na rachunek bankowy Krajowej Izby Architektów do 15-tego dnia 



następnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc, w którym nastąpił wpływ z tych 
tytułów . 

§ 5 
Traci moc uchwała nr 08 w sprawie ustalenia innych niż składka członkowska opłat na 
rzecz samorządu zawodowego architektów, wysokości tych opłat i zasad ich podziału, 
podjęta przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów obradujący w dniach 23-
24 listopada 2002 r. oraz uchwała nr 13 II Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby 
Architektów o zmianie uchwały w sprawie ustalenia innych niż składka członkowska 
opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, wysokości tych opłat i zasad ich 
podziału, podjęta w Warszawie w dniu 26 czerwca 2004 r. 

§ 6 
 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.  
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