Uchwała nr O – 28 – V – 2020
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr O-017-V-2020 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 z pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), uchwala się,
co następuje:
§1
Załącznik do uchwały nr O-017-V-2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., w sprawie przedstawienia
Krajowemu Zjazdowi projektu uchwały w sprawie Funduszu Pomocy Architektom - COVID -19,
otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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

PROJEKT
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 160.000,00 zł. (sto sześćdziesiąt tysięcy
złotych) na zasilenie Funduszu.
2. Środki Funduszu są przeznaczane na współfinansowanie pomocy za pośrednictwem Izb
Okręgowych.
3. Wysokość środków przeznaczonych na pomoc za pośrednictwem poszczególnych Izb
Okręgowych wynosi 533.333,00 zł. (pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote)
przy, czym kwota 160.000,00 zł pochodzi ze środków Krajowej Izby Architektów RP zaś kwota
373.333,00 zł (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote) ze środków
okręgowych izb architektów.
4. Środki, o których mowa w ust 1 zostają przekazane w terminie 7 dni roboczych od daty

poinformowania Prezydium Krajowej Rady o podjęciu przez okręgową izbę architektów decyzji o
udzieleniu pomocy swojemu członkowi. Środki z funduszu zostaną przekazane na fundusze Izb
Okręgowych, o których mowa w § 4 ust 4. Dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 30%
kwoty przyznanej pomocy (do każdej pełnej złotówki pomocy udzielonej przez izbę okręgową
udzielone zostanie dofinansowanie w wysokości 30 groszy ze środków Funduszu).
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) pokryciu udokumentowanych kosztów leczenia i rehabilitacji członków IARP
poszkodowanych na skutek zakażenia COVID-19
3) udzieleniu zapomogi w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia w 2020 r. (kwota
brutto 2.600,00 zł.) dla członków IARP, którzy zachorowali na skutek zakażenia COVID-19,
4) udzieleniu zapomogi w wysokości połowy najniższego krajowego wynagrodzenia w 2020 r.
(kwota brutto 1.300,00 zł.) dla członków IARP, którzy zostali objęci obowiązkową
kwarantanną w związku z COVID-19,
5) w uzasadnionych przypadkach – udzieleniu innych rodzajów wsparcia dla członków IARP
pokrzywdzonych na skutek epidemii COVID-19.
§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 z tytułów określonych w § 3 ust
2. Wysokość współfinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 30 % kwot
pieniężnych 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 160.000,00 zł w celu zasilenia Koleżeńskich Funduszy ZapomogowoPożyczkowych w Izbach Okręgowych.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

…………………….., architekt IARP

………………….., architekt IARP

„Uchwała została podjęta przez Krajowy Zjazd przy wykorzystaniu systemu członkowskiego”

