
 

Uchwała nr O – 47 – III– 2011 
Krajowej Rady Izby Architektów RP 

z dnia 23 listopada 2011 r. 
 

w sprawie 

wysokości opłaty obowiązującej w 2012 roku za postępowanie w sprawie uznawania 

kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta osób będących obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz Konfederacji Szwajcarskiej 

 

na podstawie § 1 ust. 2 i § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr 4 IV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 

Izby Architektów w sprawie ustalenia opłaty za postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji 

do wykonywania zawodu architekta osób będących obywatelami państw członkowskich 

w rozumieniu 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.) i zasad 

ustalania jej wysokości, podjętej w Warszawie w dniu 06 grudnia 2008 roku, Krajowa Rada 

Izby Architektów RP uchwala, co następuje:   

 

§1 

Ustala się opłatę za postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu 

architekta osób będących obywatelami państw członkowskich, obowiązującą w okresie od 

1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w wysokości 3 225 zł (trzy tysiące dwieście dwadzieścia 

pięć złotych)  

 

§2 

Informacja o wysokości opłaty za postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji, o której 

mowa w § 1 oraz o numerze rachunku bankowego Krajowej Izby Architektów RP, na który 

należy wnosić tę opłatę zostanie opublikowana na stronie internetowej Izby Architektów RP. 

 

§3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Wojciech Gęsiak, architekt      Waldemar Jasiewicz, architekt 

Prezes Krajowej Rady IARP      Sekretarz Krajowej Rady IARP 

 

 

 



Uzasadnienie 
 
 
Podstawę ustalenia wysokości opłaty za postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji 

określa przepis § 1 ust. 2 ust. uchwały nr 4 IV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby 

Architektów z dnia 6 grudnia 2008 roku, zgodnie z którym:  

 

„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.”  

 

Z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2011 r. wynika, że przeciętne wynagrodzenie 

w gospodarce narodowej w 2010 roku wyniosło 3 224,98 zł. Po zaokrągleniu tej kwoty w górę 

ustalono opłatę za postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji w wysokości 3 225,00 zł. 

(trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


