
 

Uchwała  nr 1 

I  Programowo – Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP 

podjęta w Warszawie dnia 14 grudnia 2009 r. 

w sprawie 

jednorazowego obniżenia wysokości składek członkowskich dla członków samorządu 

zawodowego architektów, należnych za rok  2010 

na podstawie 

art. 31 pkt 4 i 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. Wprowadza się jednorazową obniżkę wysokości składek członkowskich należnych za 

2010 r. dla  członków samorządu zawodowego architektów.  

 

2. Obniżka, o której mowa § 1 ust. 1 wynosi 5 zł w skali miesiąca, co zmniejsza należne 

składki członkowskie za 2010 r. z kwoty 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych ) do 

kwoty 70,00 zł ( siedemdziesiąt złotych ) w skali miesiąca.  

 

 

§ 2 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

     

 

Sekretarz Zjazdu      Przewodniczący Zjazdu 

 

 
 
Uchwałę otrzymują:  
1. Minister właściwy ds. budownictwa 
2. Okręgowe Rady Izby Architektów 
3. Krajowa Rada Izby Architektów  
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Uzasadnienie 

 

Podstawę ustalenia wysokości składki członkowskiej w Izbie Architektów RP określa przepis 

§ 2 ust. 3 i 5 uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 

listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów - 

w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone uchwałą nr 15 IV Sprawozdawczego 

Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 16 czerwca 2007 roku w sprawie wysokości 

składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów, zgodnie z którym:   

„…Zwaloryzowaną kwotę składki na rok kolejny ustala się w wysokości 2,5% przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłoszonego przez Prezesa 

GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. Wyliczoną kwotę składki miesięcznej z tytułu waloryzacji zaokrągla się w jej 

końcówce do pełnych 5,-zł.” 

 

 

Z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 10 lutego 2009 r. wynika, że przeciętne wynagrodzenie 

w gospodarce narodowej w 2008 roku wyniosło 2 943,88 zł. 2,5% od tej kwoty to dokładnie 

wartość 73,597 zł. Końcówka 3,597 zł podlega zaokrągleniu do pełnych pięciu złotych (jest 

większa niż połowa 5,00 zł). Z tego względu Krajowa Rada Izby Architektów w uchwale nr O-

26-II-2009 z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia kwoty miesięcznej składki 

członkowskiej na 2010 rok w samorządzie zawodowym architektów ustaliła, że wysokość 

miesięcznej składki, która miałaby obowiązywać od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

wynosiłaby kwotę 75,00 zł.  

Jednocześnie KRIA mając na względzie skutki spowolnienia gospodarczego, jak też 

celowość równomiernego, a nie skokowego przyrostu składki (miesięczna składka za 2008 

rok wynosiła 60,00 zł,  a za 2009 rok  - 65,00 zł), zarekomendowała Zjazdowi jednorazowe 

obniżenie  wysokości składek członkowskich należnych za 2010 rok dla członków 

samorządu zawodowego architektów z kwoty 75,00 zł do kwoty 70,00 zł.  

 

 

 

 


