
          

 

Uchwała  nr 3 
I Programowo – Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP 

podjęta w Warszawie dnia 14 grudnia 2009 r. 

w sprawie 
uchylenia uchwały nr 17 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  
w sprawie podziału wpływów z tytułu opłat za postępowanie kwalifikacyjne oraz 
zryczałtowanych opłat za postępowanie dyscyplinarne oraz z zakresu 
odpowiedzialności zawodowej  

    

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 
 
Uchyla się w całości uchwałę nr 17 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby 
Architektów w sprawie podziału wpływów z tytułu opłat za postępowanie 
kwalifikacyjne oraz zryczałtowanych opłat za postępowanie dyscyplinarne oraz  
z zakresu odpowiedzialności zawodowej. 
 

      §  2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wpływów z tytułu 
opłat uzyskanych lub ściągniętych od 01 stycznia 2009 roku.                
 
     

 

        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 
 
Proponowana do uchylenia uchwała nr 17 została podjęta przed reformą ustroju 
finansowego Izby Architektów, w warunkach przychodów statutowych Krajowej Izby 
Architektów, nieadekwatnych do rosnących zadań poszczególnych organów Izby 
szczebla krajowego. Miała wpłynąć na częściowe choćby zrekompensowanie 
kosztów funkcjonowania tych organów, gdy były one angażowane w toczące się 
postępowanie jako organy I lub II instancji. Uchwała ustaliła bowiem zasadę podziału 
środków finansowych okręgowych izb, pochodzących z opłat za postępowanie 
kwalifikacyjne, dyscyplinarne oraz zakresu odpowiedzialności zawodowej – po 
odliczeniu kosztów postępowania – pomiędzy właściwą okręgową Izbę, a Krajową 
Izbę Architektów w równych częściach. Okręgowe izby zobowiązane były na koniec 
każdego roku obrachunkowego przedstawiać Krajowej Izbie Architektów rozliczenie 
uzyskanych opłat lub ściągniętych należności z wyżej wymienionych tytułów. 
 
Praktyka blisko czterech lat obowiązywania uchwały wykazała, że przychody 
Krajowej Izby Architektów z tytułu wyznaczonego uchwałą podziału środków 
finansowych były znikome, a w roku 2008 były w ogóle zerowe, gdyż nie 
występowała nadwyżka środków finansowych do podziału.  Niektóre izby okręgowe 
podkreślały nawet, że koszy prowadzonych przez nie postępowań były wyższe, niż 
uzyskiwane z tych postępowań opłaty. 
 
Reforma ustroju finansowego Izby Architektów, która nastąpiła od 2008 roku, w tym 
zwłaszcza parametrycznie kształtowana wysokość składki członkowskiej, korzystnie 
zmieniła finansowe warunki pracy organów Izby, w tym szczebla krajowego.  
 
Dodatkowym argumentem, przemawiającym za uchyleniem uchwały nr 17 jest 
pracochłonność rozliczeń, związanych z realizacją uchwały, dodatkowo generująca 
koszty.      
 
 
 
 


