
UCHWAŁA  nr 9 

V Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów 

z dnia 15 czerwca 2008 r. 

 

w sprawie  

zmiany Uchwały 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 z dnia 16 

czerwca 2007 r. 

podjęta w Warszawie w dniu 15 czerwca 2008 r. 

 

Na podstawie art. 31 pkt 4) oraz 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 późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:  

 

§1 

W Uchwale 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 z dnia 16 czerwca 2007 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

W § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"Zwalnia się od opłaty, o której mowa w ust. 3 członków, co do których przyczyną 

zawieszenia w prawach członka Izby było zajście w ciążę, przejście na urlop 

macierzyński lub urlop wychowawczy." 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sekretarz Zjazdu      Przewodniczący Zjazdu 

Aleksander Szarapo     Piotr Fokczyński 

 
 
Uchwałę otrzymują:  
 
- Biuro KRIA; 
- Minister Infrastruktury 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisem § 1 ust. 3 Uchwały 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 podjętej 

w Warszawie w dniu 16 czerwca 2007 r. za przywrócenie w prawach członka Izby 

Architektów po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło w 

trybie określonym w art. 42 ust.3 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 późn. zm.) należy uiścić opłatę w wysokości 10 % 

przeciętnego wynagrodzenia w kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych 

Izba w ramach działalności samopomocowej (art. 40 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy) powinna 

wspierać swoich członków, w szczególności kobiety - członkinie Izby Architektów - 

rodzące dzieci, które powinny zostać otoczone szczególną opieką Izby. Zwolnienie od 

opłaty za przywrócenie w prawach członka Izby Architektów po okresie zawieszenia, 

spowodowanego zajściem w ciążę, przejściem na urlop macierzyński lub wychowawczy 

powinno stanowić ułatwienie i zachętę do powrotu do aktywności zawodowej z 

pożytkiem dla osób zainteresowanych jak również dla Izby. Wobec powyższego 

celowym jest w opinii Krajowego Zjazdu Izby Architektów zwolnienie od powyższej 

opłaty ww. osób.  


