
Uchwała nr 5
Vl Pro9ramowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu lŻby Architektów RP

podjęta W Warszawie dnia 6 grudnja 2014 loku

zmianv uchwałv nr 8 lV sprawozdawczego Krajowego ziazdu lŻby Architektóww sprawie
usialenia inńych, niż składka człońkowska opłat na rzecz samorządu zawod9wego

architektów, wysokości tych opłat zasad ich podziału z dnia l6 czelwca 2007 oąz zńiany
Uchwały nr 7 Ńadzwyczajnego Krajowego zjazdu lzby Architektów w splawie wysokości

składki członkowskiej w samorŻądzie zawodowym architektów
z dnia 24 listopada 2002 |z póżn' zm'|

na podstawie

art'31 pkt.4) olaz pkt'7) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samoŻądach zawodowych
architeitów oraz inżynieróW budownictlva (tj' z dnia 19 kwietnia 2013 f- (Dz'U' z 2013l' pÓz' 932)

z póŹniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje:
s1

W Uchwale nr B lV sprawozdawczego Krajowego zjazdu |zby w sprawie ustalenia innych' niż

składka członkowska opłat na zecz aamoządu zawodowego architektóW' wyŚokość tych opłat

i zasad ich podziału z dnia 16 czeMca 2oo7 r' Wprowadza się następujące zmiany:

W s 1 ust' 4 uchwały otzymuje brzmienie:
,,Zilalnia się od ws)etkićh opłat na nec, tzby ArchitektóW o których mÓwa iest w ust' 3 osób
będących izłonkami lzby, co do których plŻyczyną zawieszenia było zajście W ciążę, pżejście na

ustawow urlop macieEyński lub wychowawczy
s2

W Lichwale nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego zjazdu lzby ArchitektóW W sprawie wysokości

składki członkowskiej w samoząazie zawodowym architektóW z dnia 24 |istopada 2002 (z póżn'

zm') W sprawie składki członkowskiej W samo.Żądzie architektóW Wprowadza się następujące
zmiany:

1. Ws 6 ust.3 otrzymuje bŻmienie:

,,zawieszenie w prawach czlonka izby nie zwalnia z obowiązku opłacania składki członkowskiej
i nie wpłWa na jej Wsokość, z zastżeżeniem postanowień ust's

2' W s6 dodaje się Ust' 5Wbrzmieniu:

,,zwatnia się z obowiązku opłacania skladki członkowskiej osoby zawieszÓne w pnwach członka
'izby, 

co do'których p|nyczyną zawieszenia było zajście W ciążę, przejście na ulop maciezyński
tui wychowawózy' zwótnienie, o jakim mÓwa w niniejszym ustępie nie może przeknczać okresu
4 lat ó() dnia podjęcia uchwaly w sprcwie Żwolnienia przez Radę okręgową lzby ArchitektóW'

3' Ws 6 dodaje sie ust' 6 w bŻmieniu:

,,Warunkiem Żwolnienia, o iakim ńowa W ust 5 J'est złożenie przez członka lzby wniosku

o zwolnienie z obowiązku oplacania składki cŻłonkowskiej w okresie zawieszenia, z przyczyn

o jakich mowa w ust' 
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i Żawierającego oświadczenie. iż w okresie zawieszenia azłonek ten nie

będŻie Wkonwał samodzielnych funkcji technicznych w budownicbrrie
w ta*iń pńypaa*u Rada okręgowa lzby Architektów podeimuje uchwalę o zwolnieniu
z obowiązku ópłacania składek począWszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiąci, w którym nastąpiło powzięcie uchwały do końca miesiąca, w którym nastąpiło
przywlócenie W prawach członka lzby Architektów.''
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Jolanta Ukleja, A.chitekt IARP
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