
Uchwała nr 4 
IV  Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Izby Architektów 

podjęta w Warszawie dnia 6 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie  
ustalenia opłaty za postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji  do wykonywania zawodu architekta 
osób będących obywatelami państw członkowskich  w rozumieniu ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o 
zmianie ustawy  o samorządach  zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

oraz ustawy - Prawo budowlane i zasad ustalania jej wysokości 
 

na podstawie art. 31 pkt 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 późn. zm.) uchwala się co 

następuje: 
 

§ 1 
1. Postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta osób będących 

obywatelami państw członkowskich w rozumieniu ustawy z dnia 7 listopada 2008 r.  
o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane jest odpłatne.  

2. Opłata za postępowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi równowartość przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS na 
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Opłatę, o której mowa w ust. 2 wnioskodawca wnosi na rachunek bankowy Izby Architektów,  
a dowód zapłaty zobowiązany jest załączyć do wniosku o uznanie kwalifikacji. 

 
§ 2 

1. Wysokość kwot opłaty, o której 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. 

2. Zobowiązuje się Krajową Radę Izby Architektów do ustalenia kwot opłat na rok 2009 i kolejne lata, 
według zasad określonych w § 1. 

3. Zobowiązuje się KRIA do publikowania na stronie internetowej Izby Architektów informacji o 
wysokości aktualnej opłaty za postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji, o którym mowa  
w § 1. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

SEKRETARZ ZJAZDU    PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 
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