
UCHWAŁA nr 4 

VI  Sprawozdawczego  Krajowego Zjazdu Izby Architektów 

z dnia 15 maja 2009 r. 

 

w sprawie 

uchylenia uchwały nr 5 IV Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 

dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego 

Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej 

w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału 

 

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.)  

 

Krajowy Zjazd Izby Architektów uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Uchyla się uchwałę nr 5 IV  Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 

dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego 

Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej 

w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału ze skutkiem wstecznym 

- na dzień 6 grudnia 2008 r. 

 

§ 2 

1. Składki członkowskie pobrane od członków tymczasowych podlegają zwrotowi. 

2. Zobowiązuje się okręgowe rady izby architektów do zwrotu pobranych składek, o 

których mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały. 

3. W celu realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 Krajowa Rada Izby 

Architektów prześle niniejszą uchwałę do wszystkich okręgowych rad izby 

architektów. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



SEKRETARZ ZJAZDU    PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 

 

………………………...    …………………………………. 

 

 

Uzasadnienie 

 

W świetle przepisu art. 20a ust. 6 ustawy o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów tymczasowy wpis na listę członków izby 

architekta, zamierzającego wykonywać usługi transgarniczne na terenie RP 

dokonywany jest nieodpłatnie i nie może powodować utrudnień lub opóźnień w 

świadczeniu usług transgranicznych. Wobec powyższego należy uznać, że 

wprowadzenie przez uchyloną uchwałę wymogu uiszczania składek członkowskich 

przez członków tymczasowych było nieuprawnione. Powyższe znajduje 

potwierdzenie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. ETS w 

sprawie Corsten orzekł, że wymóg wpisu do rejestru bądź przynależności do izby 

rzemieślniczej może być stosowany, o ile jest uzasadniony interesem publicznym, nie 

może jednak być związany z przewlekłą procedurą administracyjną i dodatkowymi 

kosztami, a przynależność do izby nie może być związana z opłatami (np. składkami 

członkowskimi), o ile osoby wykonujące daną działalność nie zamierzają jej 

prowadzić w danym państwie w sposób stały.  

W związku  z powyższym należało ją uchylić z datą wsteczną - z dniem jej wejścia w 

życie,  a co za tym idzie należało wprowadzić obowiązek zwrotu składek 

członkowskich pobranych od członków tymczasowych. 


