
Uchwała  nr 2 
IV  Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Izby Architektów 
podjęta w Warszawie dnia 6 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie 
 

zmiany uchwały nr 08 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 16 czerwca 
2007 r. w sprawie ustalenia innych, niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego 
architektów, wysokości tych opłat i zasad ich podziału 
  
na podstawie art. 31 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 późniejszymi zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr 08 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 16 czerwca 2007 r.  
w sprawie ustalenia innych, niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego 
architektów, wysokości tych opłat i zasad ich podziału wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. W § 1 w ust. 1, ust. 2 i ust. 3  dotychczasowe wyrażenie w brzmieniu: 
  „...przeciętnego wynagrodzenia w kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.”  
zastępuje się nowym wyrażeniem  w następującym brzmieniu : 
„...przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku,  ogłoszonego przez 
Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.” 
 

2. Dotychczasową treść § 2 zastępuje się nowym zapisem w następującym brzmieniu: 

 
„§ 2 

1.  Wysokość kwot opłat, o których mowa w § 1 na 2009 rok  ustala się najpóźniej na dwa tygodnie 
przed końcem roku poprzedzającego, a na kolejne lata w terminie do 31 października każdego 
roku w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku.    

2.  Zobowiązuje się Krajową Radę Izby Architektów do ustalenia kwot opłat na rok 2009 i kolejne lata, 
według zasad określonych w § 1 i niezwłocznego przekazania informacji o wysokości tych opłat do 
Okręgowych Izb Architektów .” 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

SEKRETARZ ZJAZDU     PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 
 
………………………...    …………………………………. 



   
 

Uzasadnienie do zmian zapisów uchwały nr 08 IV SKZIA 
 

Uchwała nr 08 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. w § 1, w ustępach 1, 2 i 3 
ustaliła zasadę  kwartalnego ustalania wysokości opłat za wpis na listę członków Izby, za ponowny wpis 
na listę członków Izby oraz za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia. Podstawę 
ustalania tych opłat stanowi przeciętne wynagrodzenie w kwartale, ogłoszone przez Prezesa GUS na 
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Powodowało to 
konieczność czterokrotnej zmiany wysokości opłat w ciągu roku, w związku ze zmienną podstawą 
naliczeń oraz z trendami  wzrostów i spadku w ciągu roku. Opłaty w kolejnych kwartałach 2008 roku 
wynosiły:  
- opłata za wpis na listę członków Izby: 270 zł, 290 zł, 300 zł, 300 zł, 
- opłata za ponowny wpis na listę członków Izby: 680 zł, 720 zł ,750 zł, 740 zł, 
- opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia w analogicznej wysokości, jak 
opłata za wpis na listę członków Izby.    

  Proponowana Zjazdowi zmiana zapisów w § 1  uchwały nr 08 zmienia zasadę kwartalnego 
ustalania wysokości przedmiotowych opłat na zasadę rocznego ich ustalania oraz zmienia podstawę do 
naliczeń tych opłat, wprowadzając  w miejsce przeciętnego wynagrodzenia w kwartale - przeciętne 
wynagrodzenie roczne. (proponowana jest analogiczna podstawa do naliczeń, jak przy ustalaniu 
wysokości miesięcznej składki członkowskiej). Spowoduje to obniżenie wysokości opłat, które wyniosą 
w 2009 r. :  
- opłata za wpis na listę członków Izby oraz opłata za przywrócenie w prawach   członka po okresie 
zawieszenia - 270 zł, 

-  opłata za ponowny wpis na listę członków Izby -  670 zł. 
  Przy wzroście składki członkowskiej w 2009 roku z 60 zł na 65 zł, nie powinno to mieć 
większego wpływu na finanse okręgowych izb architektów, a może być przychylnie przyjęte przez 
członków izb. 
 Proponowane zmiany zapisu § 2 uchwały nr 08 wynikają z konieczności dostosowania zmian w 
terminach ustalania przedmiotowych opłat oraz mają charakter organizacyjnie porządkujący- ich celem 
jest zachowanie jednolitości stosowanych stawek we wszystkich okręgowych izbach.      
       
 


