Uchwała nr O – 34 – III – 2013
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 13 listopada 2013 r.
w sprawie
ustalenia wysokości innych, niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu
zawodowego architektów na rok 2014

Na podstawie § 1 ust. 1-3 i § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr 8 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu
Izby Architektów z dnia 16 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia innych, niż składka
członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, wysokości tych opłat
i zasad ich podziału, w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone uchwałą nr 2 IV
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 6 grudnia 2008 r., Krajowa Rada
Izby Architektów uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się opłatę:
−

za wpis na listę członków Izby w wysokości 350,00 zł (trzysta czterdzieści złotych),

−

za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 880,00 zł (osiemset pięćdziesiąt
złotych),

−

za przywrócenie w prawach członka Izby 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.) (zawieszenie na wniosek
członka Izby) w wysokości 350,00 zł (trzysta czterdzieści złotych)

2. Wysokości opłat ustalone zgodnie z ust. 1 obowiązują w okresie od 1 stycznia do 31
grudnia 2014 roku.
§2
Upoważnia się Skarbnika KR IARP do niezwłocznego przekazania do Okręgowych Rad Izby
Architektów szczegółowej informacji o wysokości opłat obowiązujących w 2014 roku w formie
Komunikatu Skarbnika .
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Gęsiak, Architekt IARP

Waldemar Jasiewicz, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady

Sekretarz Krajowej Rady

Uzasadnienie

Podstawę ustalenia przez KR IARP przedmiotowych opłat określa przepis § 1 ust.1-3 i
§ 2 ust.1 i 2 uchwały nr 8 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 16
czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia innych, niż składka członkowska opłat na rzecz
samorządu zawodowego architektów wysokości tych opłat i zasad ich podziału, w brzmieniu
uwzględniającym zmiany prowadzone uchwałą nr 2 IV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Izby Architektów z dnia 6 grudnia 2008 r. Przepisy przywołanych uchwał zjazdowych
zobowiązują Krajową Radę do corocznego ustalania opłat, według zasad określonych przez
Zjazd.
Zgodnie z zapisem cytowanej uchwały nr 8, opłaty za wpis na listę członków Izby, za
ponowny wpis na listę członków Izby, za przywrócenie w prawach członka po okresie
zawieszenia ustala się w wysokości odpowiadającej, odpowiednio: 10%, 25%, i 10%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Naliczona procentem kwota podlega zaokrągleniu do
pełnych dziesiątek złotych.
Z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2013 r. wynika, że przeciętne
wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 roku wyniosło 3 521,67 zł. 10% od tej kwoty
to wartość 352,167 zł. Końcówka 2,167 zł podlega zaokrąglenie do pełnych dziesiątek złotych
(jest mniejsza, niż połowa 10,00 zł), więc naliczenie według stopy 10 % odpowiada kwocie
350,00 zł. Z kolei 25% od kwoty przeciętnego wynagrodzenia to wartość 880,42 zł. Końcówka
0,42 zł podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych ( jest mniejsza , niż połowa 10,00
zł), więc naliczenie wskaźnikiem 25% odpowiada kwocie 880,00 zł.
Obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. nowe przedmiotowe opłaty
wynoszą więc:
-opłata za wpis na listę członków Izby 350,00 zł,
-opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 880,00 zł,
-opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia 350,00 zł.
Analogiczne opłaty w 2013 roku wynosiły 340,00 zł i 850,00 zł.

