Uchwała nr O – 017 – V – 2020
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie przedstawienia Krajowemu Zjazdowi projektu uchwały w sprawie Funduszu Pomocy
Architektom - COVID-19
Na podstawie art. 33 pkt 14 w związku pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. t.j. poz. 1117), uchwala się,
co następuje:
§1
Krajowa Rada występuje do Krajowego Zjazdu z wnioskiem o przyjęcie uchwały w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Wojciech Gwizdak, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP

Otrzymują:
1. Minister Rozwoju
2. okręgowe izby architektów
3. a/a

Załącznik do uchwały nr O – 017 – V – 2020
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr ……
XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
z dnia ………………….. 2020 r.
w sprawie Funduszu Pomocy Architektom - COVID-19
Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 t.j. poz. 1117), uchwala się, co następuje:
§1
1. Tworzy się Fundusz Pomocy Architektom – COVID – 19, zwany dalej „Funduszem”, którego
celem jest wsparcie architektów, członków Izby Architektów RP dotkniętych skutkami epidemii
COVID-19, zwanej dalej „epidemią”, oraz ograniczeniami działalności gospodarczej
wprowadzonymi w ramach walki z epidemią przez władze państwowe.
2. Fundusz działa, jako wydzielony rachunek pieniężny Krajowej Izby Architektów RP w ramach
nadwyżki budżetowej wypracowanej za rok 2019.
3. Środki zgromadzone w Funduszu stanowią własność Izby Architektów RP i mogą być
przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w niniejszej uchwale.
4. Dyspozycji w zakresie środków zgromadzonych w Funduszu dokonuje Prezydium Krajowej Rady
Izby Architektów RP, zwane dalej „Prezydium”.
5. Prezydium przedstawia Radzie Krajowej Izby kwartalne informacje o stanie wykorzystania
środków Funduszu.
§2
1. Z nadwyżki budżetowej za rok 2019 przeznacza się kwotę ………………… na zasilenie Funduszu.
2. Środki Funduszu są przeznaczane na współfinansowanie pomocy za pośrednictwem Izb
Okręgowych.
3. Wysokość środków przeznczonych na pomoc za pośrednictwem poszczególnych Izb Okręgowych
wynosi …………………………………………………………
4. Środki zostają przekazane do dnia ……………… na fundusze Izb Okręgowych, o których mowa
w § 4 ust 4.

5. Przychodami Funduszu mogą być także wpłaty z budżetu państwa, w tym budżetu środków
europejskich oraz inne przychody.
6. Upoważnia się Krajową Radę do przeznaczenia innych wolnych środków pieniężnych na zasilenie
Funduszu.
§3
1. Środki zgromadzone w Funduszu przeznacza się na pomoc dla architektów, o których mowa
w § 1 ust 1, zwanych dalej „beneficjentami”:
1) którzy według lub na skutek aktów prawnych lub decyzji władz państwowych związanych
z epidemią nie mogą prowadzić swojej podstawowej działalności architektonicznej lub
działalność ta doznała daleko idących ograniczeń skutkujących istotnym spadkiem
przychodów;
2) których podstawowa działalność architektoniczna polega na kontakcie z klientami,
którzy z troski o zdrowie swoje, swoich klientów i pracowników lub współpracowników
wstrzymali, zawiesili lub ograniczyli działalność ze skutkami wskazanymi w pkt 1;
2. Pomoc finansowa dla beneficjentów polega na:
1) pokryciu całości lub części kosztów składek lub innych opłat na rzesz Samorządu
zawodowego architektów,
2) ……………………………………..
3) ………………………………….
§4
1. Beneficjent składa wniosek o udzielenie pomocy finansowej we właściwej Okręgowej Izbie.
Wniosek określa wysokość wnioskowanej kwoty pomocy finansowej oraz zobowiązania mające
być pokryte w ramach pomocy finansowej. Do wniosku załącza oświadczenie o spełnieniu
warunków uprawniających do ubiegania się o pomoc finansową.
2. Jeśli przesłanki wskazane w § 3 ust 1 nie są spełnione, Okręgowa Izba odmawia udzielenia
pomocy. Okręgowa Izba ma prawo zwrócić się do beneficjenta o dodatkowe wyjaśnienia.
3. W przypadku akceptacji wniosku, Okręgowa Izba w ramach przekazanych środków pomocy
finansowej z Funduszu, przeznacza wnioskowaną kwotę pomocy na pokrycie wymagalnych
zobowiązań wnioskodawcy wobec Izby Okręgowej z tytułów określonych w § 3 ust 2. Wysokość
współfinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć ……… % wierzytelności z tytułów
określonych w § 3 ust 2. Pozostała cześć pomocy jest pokrywana ze środków Izby Okręgowej.
4. Środki udzielonej pomocy finansowej są przekazywane na Koleżeńskie Fundusze ZapomogowoPożyczkowe, o których mowa w Uchwale nr 2 VIII Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby
Architektów z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zobowiązania Krajowej Izby Architektów RP do
przekazania kwoty ……………… zł w celu zasilenia Koleżeńskich Funduszy ZapomogowoPożyczkowych w Izbach Okręgowych.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

…………………….., architekt IARP
Przewodniczący Zjazdu

………………….., architekt IARP
Sekretarz Zjazdu

