
Uchwała nr 1 1

X sprawozdawczego Krajowego Zjazdu lzby ArchitekióW W RP

z dnia 2/ czetwca 2015 t

wysokości kosŻtów weryfikacyjnych w sprawie wydania zaświadczenia
potwierdzaiącego kwalifikacje do wykonyr]Vania zawodu architekta nie będącego

członkiem lzby Architektów RP

na podslawie ań' 31 pkt 7) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r' o samoŻądach Żawodowych
architektów oraz inżynleróW budownictwa (Dz. U z 2a14 r' poz' 1946 t' j ) uchwa a s]ę co
następuje:

s1

osoba ubiegająca się o wydanie zaśWiadczenia potwierdzającego posiadanie kwaliflkacji do
Wykonvwan a zaWodU architekta zgodnych Ż wymaganiami Wynikającymi z plzep sów praWa

Unii EL]ropeiskiei' która nie jesi cŻlonk]em zby ArchitektóW RP pokrywa koszty postępowania
Wer!4lkacyjnego wydanja zaświadczenla' w zrycza|1awa|ej wysokośc ' równej opłace za
Wp]s do lzby ArchitektóW RP obowiązującej w dniu Wydania Żaświadczenia'

s2
Koszty' o których mowa w s 1 uiszcza się na rachLrnek bankowy Krajowej lzby Architekłów
RP,

s3

Uchwała Wchodzi w zycie z dniem 1 
'jpca 

2015 roku.
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Że WŻględu na realizowane ustawowe zadania płzez |zbę Architekt Rzeczypospolitej
Polskiej' Krajowa lŻba ArchitektóW RP' jest zobowiązana do Wydawania zaświadcŻenia
poiwięrdzającego kwalifikacje zawodowe architektów osobom nie wpiśanym na listę

członkóW samożądu zawodowego architekióW' ZaśWiadcŻenie takie jest warunk em t]znanla

kwalifikacji zawodowych architektów (rejestracji W kompeientnych olganlzacjach na terenie

danego kraju czlonkowskiego) w innych krajach Unii Europejskiej, którzy chcą śWiadczyć

usługi alchitektoniczne w innych krajach niz Polska.

ZaśWiadczenie zostało wprowadzone do Aneksu V dyrektylvy 2005/36ME Par{amentu

Europejskiego w sprawie Llznawania kwalifikacii zawodowych iako warunek uznania

kwalif]kacji architektóW' którzy uzyskali wykształcenie na kierunkU architeKura na LlcŻelniach

polskich wpisanych do Aneksu V dyrel(}Ą'/y jw' Wydanie zaświadczenia każdolazowo wiąże
s]ę z Wjelonra czynnościami adminastracyjnymi' koniecznością konsultacji w zakresie
złóżonych dokumentóW Ż wlaściwymi instytl]cjami i organami W Po|sce oraz państw

zagranicznych' Postępowanie WeMikacyjne dla osób nie będących cŻłonkami izby na koszt
czńntow lnRP byłoby nieLrzasadnione, zatem należy Wprowadzić zryczałtowaną kwotę

, jakje powlnna pokryć osoba spoŻa lŻby Arch tektów RP celern uŻyskanLa
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