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Czy muszę założyć firmę aby 
prowadzić biuro projektowe?



Art. 17 ustawy z 
dnia 6.03.2018 
Prawo 
przedsiębiorców 

Działalność gospodarczą można 
podjąć w dniu złożenia wniosku o 
wpis do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności 
Gospodarczej albo po dokonaniu 
wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, 
chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej.



Definicja 
działalności 
gospodarczej 
(art. 3 ustawy 
Prawo 
przedsiębiorców)

Działalnością gospodarczą jest 
zorganizowana działalność 
zarobkowa, wykonywana we własnym 
imieniu i w sposób ciągły.

Działalnością wykonywaną w sposób "ciągły" jest
działalność wykonywana regularnie i powtarzalnie. Jako
całość działalność ta nabiera charakteru względnie
trwałego i stabilnego, nie ograniczającego się do
jednorazowych, okazjonalnych czy też sporadycznych
przedsięwzięć gospodarczych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z
dnia 8 kwietnia 2021 r., I SA/Po 229/21



Czy coś mi grozi za to, że
prowadzę działalność
gospodarczą bez 
rejestracji w CEIDG?



Art. 60(1) 
Kodeksu 
wykroczeń

§ 1. Kto wykonuje działalność 
gospodarczą bez wymaganego 
zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wpisu do rejestru 
działalności regulowanej lub bez 
wymaganej koncesji albo zezwolenia, 
podlega karze ograniczenia wolności 
albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie 
dopełnia obowiązku zgłaszania do 
ewidencji działalności gospodarczej 
zmian danych objętych wpisem.



Jakie formy organizacyjne
działalności projektowej
mogęwybrać?



• Umowa o dzieło
• Umowa zlecenia
• Umowa o pracę
• Jednoosobowa działalność 

gospodarcza
• Spółka cywilna
• Spółka osobowa
• Spółka kapitałowa



Umowa o 
dzieło

• Tzw. essentialia negotii umowy o dzieło

• Założeniem jest brak stałej, zorganizowanej 
działalności o charakterze zarobkowym - w przypadku 
stałych zamówień (tzw. freelance) konieczna 
rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG

• Brak odprowadzania składek na ubezpieczenie 
społeczne za wyjątkiem sytuacji gdy umowa o dzieło 
jest zawierana przez tego samego pracownika z tym 
samym pracodawcą pracodawcą; obowiązek 
zgłaszania wszystkich umów o dzieło, które nie 
podlegają oskładkowaniu;

• Płatnikiem podatku dochodowego jest zamawiający; 
50% kosztów uzyskania przychodu w przypadku umów 
z przeniesieniem praw autorskich

• Odpowiedzialność: nieograniczona co do majątku 
przyjmującego zamówienie (projektanta), chyba że w 
umowie przewidziano jakieś ograniczenia



Umowa 
zlecenia

• Tzw. essentialia negotii umowy 
zlecenia

• Możliwość stałej współpracy 
pomiędzy dwoma podmiotami

• Płatnikiem składek na 
ubezpieczenie społeczne i 
zaliczek na podatek dochodowy 
jest zleceniodawca

• Odpowiedzialność: 
nieograniczona co do majątku 
przyjmującego zamówienie 
(projektanta), chyba że w 
umowie przewidziano jakieś 
ograniczenia



Jednoosobowa 
działalność 

gospodarcza

• Nie stanowi odrębnej formy organizacyjnej –
przedsiębiorcą jest oznaczona osoba fizyczna
• Odpowiedzialność materialna ma charakter 

nieograniczony
• Brak przejrzystych i prostych zasad sukcesji 

przedsiębiorstwa na wypadek śmierci 
przedsiębiorcy



Umowa o pracę
• Jedyny przypadek w systemie prawnym, w którym ex lege dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych bez konieczności 

zawierania odrębnej umowy (art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze 
stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru 
stron.
Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do 
rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego 
bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba 
że umowa stanowi inaczej. Strony mogą określić inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu.

• Dalego idące ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika
• art. 121 § 1 Kodeksu pracy: Jeżeli naprawienie szkody następuje na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, wysokość 

odszkodowania może być obniżona, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownika i jego 
stosunku do obowiązków pracowniczych.

• art. 115 Kodeksu pracy: Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za 
normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

• art. 116 Kodeksu pracy: Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość 
powstałej szkody.

• art. 119 Kodeksu pracy: Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego 
wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

• art. 122 Kodeksu pracy: Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.



Spółka 
cywilna

• Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą - nie 
działa jako firma bo nie ma osobowości ani 
zdolności prawnej – stanowi formę 
współpracy gospodarczej dwóch lub więcej 
przedsiębiorców
• za zobowiązania spółki wspólnicy 

są odpowiedzialni solidarnie. Oznacza to, że 
każdy wspólnik odpowiada za całość 
zobowiązań spółki do pełnej wysokości całym 
swoim majątkiem, a więc także majątkiem 
osobistym, odrębnym od majątku spółki



Spółki 
osobowe

• Spółka jawna
• najprostsza forma spółki osobowej – spółka jawna jest 

odrębnym podmiotem, ma zdolność prawną, może 
zawierać umowy, być pozywana

• Odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej
• Spółka partnerska:

• art. 95 § 1 k.s.h.: Partner nie ponosi odpowiedzialności za 
zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem 
przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, 
jak również za zobowiązania spółki będące następstwem 
działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na 
podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, 
które podlegały kierownictwu innego partnera przy 
świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności 
spółki

• Uprawnionym do reprezentacji spółki jest każdy partner 
samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej –
możliwość ustanowienia zarządu spółki partnerskiej

• Spółka komandytowa
• Ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza spółki 

komandytowej do wysokości sumy komandytowej



Spółki kapitałowe – spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
• Spółka jest całkowicie odrębnym podmiotem praw i obowiązków, ma osobowość 

prawną, działa za pośrednictwem swoich organów, ma własny majątek;
• Wspólnicy spółki z o.o. odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu 

pieniężnego – wyjątki:
• Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji (wspólnik 

jako pełnomocnik lub odpowiedzialność do wysokości niewniesionego wkładu)
• Odpowiedzialność wspólnika za szkodę wyrządzoną spółce na etapie jej tworzenia
• Wniesienie aportu o wartości mniejszej niż przyjęta w umowie lub obarczonego 

wadami
• Grzywna na wspólników za brak należycie obsadzonego zarządu

• Zarząd odpowiada za zobowiązania spółki w wypadku niezgłoszenia w terminie 
wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

• Utrudniona redystrybucja majątku spółki
• Brak oskładkowania zarządu



Czym się kierować
przy wyborze?



• Zdolność kredytowa

• Wiarygodność biznesowa

• Odpowiedzialność majątkowa

• Obciążenia publicznoprawne

• Możliwość dysponowania majątkiem przez przedsiębiorcę

• Przeniesienie praw autorskich do utworów w przypadku zakończenia 
działalności firmy
• Art. 41 ust. 3 u.p.a.p.p zakazuje zawierania umów dotyczących:

• wszystkich istniejących w chwili zawierania umowy utworów 
stworzonych przez twórcę;

• wszystkich istniejących i przyszłych utworów twórcy;
• wszystkich przyszłych utworów twórcy;
• wszystkich przyszłych utworów twórcy tego samego rodzaju.



Wybrane zmiany wynikające z tzw. 
Polskiego Ładu
• Dla osób na umowie o pracę – nowa kwota wolna od podatku – 30.000 zł rocznie. Pracownik, który

zarabia około 3.200 brutto nie zapłaci w ogóle podatku. Brak podatku oznacza brak ulg 
podatkowych i brak zwrotu podatku przy zeznaniu rocznym;

• Pracownicy zarabiający ok. 3.200 zł brutto nie zapłacą podatku, co oznacza wyższą wypłatę w 
porównaniu do 2021. Pracownicy zarabiający powyżej 11.000 zł brutto - zapłacą wyższy podatek, 
więc będzie niższa wypłata w porównaniu do 2021. Dodatkowo od stycznia 2022 nie będzie można
pomniejszać podatku o składkę zdrowotną. 

• Opłacanie przez przedsiębiorców składki na ubezpieczenie zdrowotne z działalności gospodarczej:
• przedsiębiorcy na skali podatkowej - wysokość składki na poziomie 9% dochodu
• przedsiębiorcy na podatku liniowym - wysokość składki na poziomie 4,9% dochodu
• przedsiębiorcy na ryczałcie - wysokość składki zależna od wysokości przychodów. Miesięczną

podstawę wymiaru składki będzie stanowić (z IV kwartału 2021):
• jeśli przychody od początku roku nie przekroczą 60 000 zł - ok. 325 zł
• jeśli przychody przekroczą kwotę 60 000 zł ale nie przekroczą kwoty 300 000 zł - ok. 540 zł
• jeśli przychody przekroczą 300 000 zł - ok. 900 zł

• Stawka ryczałtu dla architektów obniżona z 17% do 14%



Czy muszę być
VAT-owcem?



Ustawa z 
11.03.2004 
roku o 
podatku 
od 
towarów i 
usług 
(VAT)

• art. 5 ust. 1 pkt 1
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, 
zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna 
dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług 
na terytorium kraju;
• art. 5 ust. 2
Czynności określone w ust. 1 podlegają 
opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały 
wykonane z zachowaniem warunków oraz form 
określonych przepisami prawa.
• art. 8 ust. 1 pkt 1
Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz 
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu 
art. 7, w tym również: przeniesienie praw do 
wartości niematerialnych i prawnych, bez 
względu na formę, w jakiej dokonano czynności 
prawnej;



Zwolnienia 
podmiotowe
(ustawa o 
VAT)

• art. 113 ust. 1
Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez
podatników, u których wartość sprzedaży nie
przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym
kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się
kwoty podatku.
• art. 113 ust. 5
Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na
podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust.
1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą
przekroczono tę kwotę.
• art. 113 ust. 9
Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez
podatnika rozpoczynającego w trakcie roku
podatkowego wykonywanie czynności określonych w
art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość
sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu
prowadzonej działalności gospodarczej w roku
podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.
• art. 113 ust. 13 pkt 2 b)
Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do
podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa,
z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z
uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą
zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu
zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa
rolnego



Czy muszę
mieć kasę
fiskalną?



Ustawa o 
podatku 
od 
towarów i 
usług 
(VAT)

• art. 111 ust. 1

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są
obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas
rejestrujących.

• Zwolnienia z z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018
roku)

§3 ust. 1 pkt 1

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym,
nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. podatników, u których obrót
zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim
roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników
rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub
świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie
przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w
poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Pkt 37 Załącznika do rozporządzenia – czynności zwolnione z obowiązku
ewidencjonowania

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma
w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na
rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej
kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i
dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej
konkretnie czynności dotyczyła



Czy coś mi grozi za brak kasy
fiskalnej?



• art. 111 ust. 2 ustawy o VAT – dodatkowe zobowiązanie podatkowe

W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1, naczelnik
urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala za okres do momentu
rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku
naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam
czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe,
dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

• Utrata ulgi na zakup kasy rejestrującej (90% ceny zakupu, jednak nie więcej niż 700 zł)

• Art. 60 § 1 i 4 k.k.s. 

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek
dziennych. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-3
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.



Czy możliwa jest 
reklama biura 
projektowego i w 
jakiej formie?



Zakaz 
nadawania 

reklam:

• wyrobów tytoniowych, rekwizytów 
tytoniowych, produktów imitujących 
wyroby tytoniowe lub rekwizyty 
tytoniowe oraz symboli związanych z 
używaniem tytoniu
• napojów alkoholowych 
• usług medycznych świadczonych 

wyłącznie na podstawie skierowania 
lekarza 
• produktów leczniczych
• gier cylindrycznych, gier w karty, gier 

w kości, zakładów wzajemnych, gier na 
automatach



Reklama a 
ustawa z 
dnia 
16.04.1993 
roku o 
zwalczaniu 
nieuczciwej 
konkurencji 
(z.n.k.u.)

Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy 
jest w szczególności (art. 16 z.n.k.u.):

1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi 
obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;

2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca 
przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia 
towaru lub usługi;

3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez 
wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub 
łatwowierności dzieci;

4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania 
towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej 
informacji;

5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę 
prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla 
klientów nagabywanie w miejscach publicznych, 
przesyłanie na koszt klienta niezamówionych 
towarów lub nadużywanie technicznych środków 
przekazu informacji.



Reklama a 
ustawa z dnia 
23.08.2007 roku 
o 
przeciwdziałani
u nieuczciwym 
praktykom 
rynkowym 
(p.n.p.r.)

• Ustawa dotyczy relacji przedsiębiorcy z konsumentem

• Przykładowe formy nieuczciwych praktyk rynkowych na gruncie 
p.n.p.r.:
• Wprowadzenie konsumenta w błąd co do jego uprawnień 

związanych z treścią zawartej umowy, np. związanych z 
procedurą reklamacyjną, uprawnieniami z tytułu rękojmi za 
wady projektu;

• Wprowadzenie konsumenta w błąd co do zakresu obowiązków 
projektanta wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa;

• Wprowadzenie konsumenta w błąd co do sposobu rozliczeń za 
prace projektowe (problematyka tzw. wynagrodzenia 
ryczałtowego, ustalania wynagrodzenia w kwocie brutto);

• Niepoinformowanie konsumenta o jego prawie odstąpienia od 
umowy zawartej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa;

• Kryptoreklama
• prezentowanie uprawnień przysługujących konsumentom z 

mocy prawa, jako cechy wyróżniającej ofertę przedsiębiorcy;
• reklamowanie produktu podobnego do produktu innego 

przedsiębiorcy w sposób celowo sugerujący konsumentowi, że 
produkt ten został wykonany przez tego samego 
przedsiębiorcę, jeżeli jest to niezgodne z prawdą



Reklama a Kodeks Etyki Zawodowej Architektów (KEZA)

• Reguła 2.2 KEZA: Architekci nie przedstawiają siebie, ani nie promują siebie i swoich usług w sposób fałszywy, 
mylący lub nieprawdziwy. 

• Reguła 2.3 KEZA: Architekci winni unikać działan ́ i sytuacji, które są niezgodne z ich zobowiązaniami zawodowymi 
lub które mogą budzić wątpliwości co do ich niezależności, bezstronności lub zawodowej uczciwości. 

• Reguła 3.3 KEZA: Architekci otrzymują wynagrodzenie gwarantujące możliwość realizacji zobowiązań wyłącznie w 
formie honorariów i świadczeń określonych umową lub, jeśli są pracobiorcami, wyłącznie w postaci 
przewidzianego w umowie wynagrodzenia. 

• Reguła 3.7 KEZA: Architekci nie podejmują się świadczenia usług zawodowych, jeśli strony nie uzgodnią na piśmie
warunków zlecenia, a w szczególności: celu i zakresu prac; podziału odpowiedzialności; ograniczenia
odpowiedzialności; budżetu/kosztów realizacji przedsięwzięcia; honorariów lub metod ich wyliczenia;
postanowień określających warunki rozwiązania umowy.

• Reguła 4.3 KEZA: Architekci poprzez swoje działania, promują: niezależność, bezstronność, godność i uczciwość
zawodu, oraz dbają, by ich przedstawiciele i pracownicy postępowali zgodnie z niniejszym Kodeksem tak, aby
żadne działanie czy postępowanie nie podważało zaufania tych, dla których i z którymi pracują a przedstawiciele
społeczeństwa mający kontakt z dowolnym architektem byli chronieni przed wprowadzeniem ich w błąd,
oszustwem lub kłamstwem.



Reklamy na 
budynkach 
istniejących 

lub 
realizowanych

KONIECZNOŚĆ 
UWZGLĘDNIENIA TREŚCI 

OBOWIĄZUJĄCYCH 
MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO;

KONIECZNOŚĆ 
UWZGLĘDNIENIA TREŚCI 

OBOWIĄZUJĄCYCH 
UCHWAŁ 

KRAJOBRAZOWYCH;



Wycena prac projektowych



Prawne możliwości określania wynagrodzenia za prace 
projektowe

• Wynagrodzenie ryczałtowe
• Wynagrodzenie godzinowe

• Wynagrodzenie kosztorysowe
• Metody mieszane

• Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Krajowego 
Zjazdu Izby Architektów w sprawie Regulaminu honorarium 
Architekta podjętej w Warszawie, w dniu 24 listopada 2002 
roku



Wycena prac 
projektowych a 
Kodeks Etyki 
Zawodowej 
Architektów 
(KEZA)

• Reguła 3.3 KEZA: Architekci otrzymują
wynagrodzenie gwarantujące możliwość realizacji
zobowiązań wyłącznie w formie honorariów i
świadczeń określonych umową lub, jeśli są
pracobiorcami, wyłącznie w postaci
przewidzianego w umowie wynagrodzenia.

• Reguła 3.7 KEZA: Architekci nie podejmują się
świadczenia usług zawodowych, jeśli strony nie
uzgodnią na piśmie warunków zlecenia, a w
szczególności: celu i zakresu prac; podziału
odpowiedzialności; ograniczenia
odpowiedzialności; budżetu/kosztów realizacji
przedsięwzięcia; honorariów lub metod ich
wyliczenia; postanowień określających warunki
rozwiązania umowy.

• Reguła 4.9 KEZA: Architekci dysponują
dostateczną ilością informacji co do charakteru i
zakresu pracy, tak aby ich honorarium — obliczone
w oparciu o tabele wynagrodzen ́, własne kalkulacje
lub odpowiednie stawki godzinowe —
uwzględniało rzeczywiste koszty, godziwy poziom
wynagrodzen ́ i adekwatną wielkość zysku
pozwalającą na finansowanie ustawicznej edukacji
i posiadanie koniecznego sprzętu oraz umożliwiało
właściwe wykonanie usługi objętej tym
honorarium.



Przynależność do 
samorządu zawodowego 

architektów
Podstawowe zasady przynależności i konsekwencje 

prawne



Prawo wykonywania samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie

Czynne i bierne prawo wyborcze członka 
Izby

Obowiązek składkowy członka Izby

Odpowiedzialność zawodowa i 
dyscyplinarna


