
Uchwała nr 7 

IX Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP 

podjęta w Warszawie dnia 14 czerwca 2013 roku 

w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Architektów RP za rok 2012 

 

na podstawie art. 31 pkt 12) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, 

z późn. zm.) oraz § 21 ust.2 „Zasad gospodarki finansowej samorządu zawodowego 

architektów” wprowadzonych uchwałą nr 9 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby 

Architektów z 23-24 listopada 2002 r. ze zmianami ustanowionymi uchwałą nr 4 

I Programowo-BudŜetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 14 grudnia 2009 r. 

 

uchwala się, co następuje: 

§1 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Architektów RP za rok 2012, na które 

składa się: 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą       6 118 115,32 zł 

(słownie: sześć milionów sto osiemnaście tysięcy sto piętnaście  złotych 32/100), 

3. rachunek wyników za rok obrotowy od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., 

wykazujący nadwyŜkę przychodów nad kosztami w kwocie  

   (+)  148 062,86 zł 

(słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa  złotych 86/100), 

4. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

§2 

NadwyŜkę przychodów nad kosztami za rok 2012, w kwocie (+) 148 062,86 zł  przeznacza 

się na zwiększenie funduszu statutowego Krajowej Izby Architektów RP. 

§3 

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do uchwały. 

§4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia . 

 

Borysław Czarakcziew, architekt IARP 

 

Przewodniczący Zjazdu 

 

Iwona Matlingiewicz, architekt IARP 

 

Sekretarz Zjazdu 

 



 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie: 

 

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Architektów RP za rok 

2012 

  

Uchwałą nr 4 I Programowo-BudŜetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 

14 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany „Zasad gospodarki finansowej samorządu zawodowego 

architektów”1 wprowadzony został, w sposób jednolity dla całej Izby Architektów, obowiązek 

zatwierdzania sprawozdania finansowego przez odpowiedni Zjazd. (Krajowy Zjazd, 

Okręgowy Zjazd)      

 

 Sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Architektów RP za rok 2012 -składające się 

z wprowadzenia do sprawozdania, bilansu aktywów i pasywów, rachunku wyników oraz 

dodatkowych informacji i objaśnień - zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy 

o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz przepisami 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych 

zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie 

prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. nr 137 poz.1539 z późn. 

zmianami). 

 

  Przedmiotowe Sprawozdanie przedkłada się do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi 

Izby Architektów RP, zgodnie z zapisem § 21 ust.2 znowelizowanych „Zasad gospodarki 

finansowej samorządu zawodowego architektów”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 „Zasady gospodarki finansowej samorządu zawodowego architektów” wprowadzone uchwałą nr 9 

I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r.  
 

 


