
   
Uchwała nr 4 

IV Programowo Budżetowego Zjazdu Izby Architektów RP 
z dnia 14 grudnia 2012 r.  

 
 

w sprawie 

zmiany Statutu Izby Architektów RP przyj ętego uchwał ą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby 

Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dn iu 19 stycznia 2002 r. ze zm.  

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 ze zm.) 
uchwala się co następuje: 
 

§ 1 

W Statucie Izby Architektów RP przyjętym uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów 

w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. ze zm., wprowadza się 

następującą zmianę: 

1) dotychczasową treść § 10 oznacza się jako ust.1. 

2) dodaje się ust 2 w brzmieniu: „2. Izba może prowadzić działalność w zakresie pomocy 

społecznej na rzecz środowiska architektów.” 

3) w § 7 pkt 4 i 5, po słowach: „odpowiadających międzynarodowym standardom”, wykreśla 

się zapis o treści: „UIA – Międzynarodowej Unii Architektów”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Krzysztof Ozimek, architekt IARP    Ryszard Comber, architekt IARP 

Przewodniczący Zjazdu    Wiceprzewodniczący Zjazdu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



   
 

Uzasadnienie  

 

Proponowana zmiana Statutu ma na celu umożliwienie Izbie Architektów RP udzielania 

pomocy społecznej realizowanej w ramach działalności statutowej, architektom i ich rodzinom.  

Dzięki wprowadzeniu proponowanej zmiany Izba będzie mogła udzielić świadczenia 

pieniężnego, które nie będzie podlegało podatkowi dochodowemu od osób prawnych.  

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

przedmiotowo zwolnione są od tego podatku dochody podatników, których celem statutowym 

jest działalność związana między innymi z pomocą społeczną. Stąd proponowana zmiana jest 

niezbędna z podatkowego punktu widzenia i skutkować będzie zwolnieniem Izby z obowiązku 

zapłaty podatku w przypadku udzielenia świadczenia pieniężnego architektom i ich rodzinom.  

Zmiana pkt 4 i 5 § 7 Statutu jest uzasadniona faktem, iż Izba Architektów RP nie jest 

członkiem UIA – Międzynarodowej Unii Architektów. Mając na uwadze powyższe należy zapis 

ten wykreślić, pozostawiając regułę w zakresie standardów międzynarodowych w uniwersalnej 

formie stylistycznej. 


