
Uchwała nr 12 

VIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP 

podjęta w Warszawie dnia 19 maja 2012 r. 

 

zmieniaj ąca Uchwał ę nr 14 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawi e regulaminu 

prowadzenia list członkowskich okr ęgowych izb architektów  

uchwalon ą w dniu 19 stycznia 2002 r. ze zmianami 

 

na podstawie art. 8 pkt. 13 oraz art. 31 pkt. 8 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 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§1 

W uchwale nr 14 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie regulaminu prowadzenia 

list członkowskich okręgowych izb architektów, uchwalonej w dniu 19 stycznia 2002 r. ze 

zmianami, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6: 

a) w ust 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy: 

„z zastrzeżeniem ust 4.” 

b) dodaje się ust 4 i 5 w brzmieniu:   

„4. Ponowny wpis na listę członków jest dokonywany pod warunkiem 

uregulowania wszystkich zaległych, wymagalnych należności z tytułu składek 

członkowskich, lub innych wierzytelności wobec Izby. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust 4 okręgowa izba architektów wzywa 

osobę ubiegającą się o wpis o dokonanie zapłaty podając wysokości zadłużenia 

wraz z odsetkami.”. 

2) w § 8 dodaje się ust 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Warunkiem przeniesienia wpisu na listę członków prowadzoną przez inną 

okręgową izbę jest uregulowanie wszystkich należności na dzień złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust 2 pkt 1 lub innych wierzytelności wobec Izby. 

7. W przypadku zaistnienia wymagalnego zadłużenia z tytułu składek 

członkowskich, okręgowa izba architektów, do której został złożony wniosek, 

o którym mowa w ust 2 pkt 1, wzywa członka do dokonania zapłaty podając 

wysokość zadłużenia wraz z odsetkami.” 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

Marek Czuryło, architekt IARP 

 

Przewodniczący Zjazdu 

 

 

Aleksander Skupin, architekt IARP 

 

Sekretarz Zjazdu 

 



 

Uzasadnienie 

 

Proponowane zmiany regulaminu mają na celu wprowadzenie możliwości 

skutecznego egzekwowania należności z tytułu zaległych składek członkowskich. 

W szczególności propozycja zmian eliminuje nieprawidłową praktykę polegającą na zmianie 

przynależności miejscowej członków Izb Okręgowych, którzy posiadają wymagalne 

zadłużenie z tego tytułu w dotychczasowej Izbie Okręgowej. Sytuacja taka rodzi szereg 

utrudnień związanych z prowadzeniem ewentualnego postępowania windykacyjnego. 

Proponowane zmiany wprowadzają zasadę, iż tak zarówno ponowny wpis na listę członków 

jak i przeniesienie wpisu do innej izby okręgowej może nastąpić po uregulowaniu 

dotychczasowego zadłużenia. Jednocześnie w przypadku zmiany właściwości miejscowej, 

Izba dotychczas właściwa prowadzić będzie postępowania windykacyjne do czasu 

przeniesienia się członka do innej izby. Rozwiązanie takie usprawnia postępowania, gdyż 

prowadzone ono będzie przez jednostkę organizacyjną posiadającą wszystkie niezbędne do 

tego dokumenty księgowe.   

 


