
                                                    

Uchwała  nr 2 

      I   Programowo - Budżetowego   Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP 
                    podjęta w Warszawie dnia 14 grudnia 2009 r. 
                                                      w sprawie 
                         budżetu Krajowej Izby Architektów na rok 2010 
 
 
na podstawie art.31 pkt 4 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 późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 
 
                                                           § 1 
 
Zjazd przyjmuje budżet Krajowej Izby Architektów na rok 2010 zgodnie  
z przedstawionym projektem, który zamyka się po stronie wpływów i po stronie 
wydatków sumą 3 400 000,00 zł.  
 
                                                          § 2 
 
Przedstawiony projekt przyjętego budżetu stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 
                                                          § 3 
      

Zobowiązuje się Krajową Radę Izby Architektów do wykorzystania środków 
finansowych na wspólne przedsięwzięcia, o których mowa w uchwale nr 7 
IV SKZIA, będących 20% częścią środków redystrybuowanych  
za pośrednictwem KRIA z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na potrzeby 
organizacji konferencji EFAP 2011 oraz na  potrzeby działalności legislacyjnej  
i poprawę wizerunku architekta.  
 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

SEKRETARZ ZJAZDU    PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 

 

………………………...    …………………………………. 

 

 

Uchwałę otrzymują:  
1. Minister właściwy ds. budownictwa 
2. Okręgowe Rady Izby Architektów 
3. Krajowa Rada Izby Architektów  
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                                                                                   Załącznik do uchwały nr 2   

I  Programowo - Budżetowego   Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP   
w sprawie budżetu Krajowej Izby Architektów na rok 2010 

 podjętej  w  Warszawie dnia  14 grudnia 2009 r.  
 
  

                
L.p. 

                                                           
Wpływy 
 

                                                            
Plan na 2010 rok  (w złotych) 

   1 2 3 

1. Przychody statutowe /suma od a) do b)/ 2 600 000,00 

      a. Składki i inne wpływy z odpisu na KIA                        2 380 000,00 

      b. Środki na wspólne przedsięwzięcia                          220 000,00 

2. Inne przychody operacyjne    710 000,00 

3. Rezerwa(wolne środki pieniężne)      90 000,00 

 
4. 

 
Razem przychody 

  
           3 400 000,00                                                             

 
 
 

                   
L.p. 

                                                    
 Wydatki wg rodzajów 
 

                                                           
Plan na 2010 rok  ( w złotych) 

1 2 3 

   I. Koszty działalności statutowej 
(poz.I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6) 

                                 2 807 000,00 

    I.1 Zjazdy     100 000,00 

    I.2 Krajowa Rada Izby/suma od a) do h)/  2 272 000,00 

     a. bieżąca statutowa działalność KRIA  924 000,00 

     b. działalność wydawnicza KRIA   702 000,00 

     c. działalność KRIA w UE   121 000,00 

     d. działalność legislacyjna KRIA                        120 000,00 

     e. działania dla poprawy wizerunku architekta (PR)                        150 000,00 

      f. organizacja konferencji EFAP 2011                         100 000,00 

     g. kształcenie ustawiczne architektów                          80 000,00 

     h. elektroniczny system informacji dla archit.                           75 000,00 

    I.3 Krajowa Komisja Rewizyjna     20 000,00 

    I.4 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna     95 000,00 

    I.5 Krajowy Sąd Dyscyplinarny   226 500,00 

    I.6 Krajowy Rzecznik Odpow. Zawodowej     93 500,00 

    II. Koszty ogólnoadministracyjne                                      573 000,00 
   III. Rezerwa na wydatki                                        20 000,00 
  
   IV.    

 

Razem wydatki 

 
                          3 400 000,00 

 
 

          

     
SEKRETARZ ZJAZDU     PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 

 

………………………...     …………………………………. 
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Uzasadnienie do budżetu na rok 2010 

 Budżet Krajowej Izby Architektów na rok 2010 został opracowany z 
uwzględnieniem skutków finansowych uchwał podjętych przez IV Sprawozdawczy 
Krajowy Zjazd Izby Architektów, reformujących od 2008 roku ustrój finansowy Izby 
Architektów  (uchwały nr:7, 8, 9 i 15 ).  Przy konstruowaniu budżetu na 2010 rok 
uwzględnione też zostały skutki prawno-finansowe podpisanej przez KRIA umowy o 
współpracy w zakresie wydawnictw z dnia 31.12.2008 r. z  panem S. Osowskim, 
prowadzącym działalność gospodarczą Oria-Media. Regulacje umowy, które 
jednoznacznie przypisały  Izbie Architektów prawo do tytułu Zawód-Architekt jako 
właścicielowi i wprowadzone rozwiązania w zakresie rozliczeń finansowych 
spowodowały, że wszystkie przepływy finansowe związane z pismem znalazły 
odzwierciedlenie w budżecie KRIA, tak po stronie wpływów, jak i wydatków. Z tego 
powodu nastąpiła aktualizacja budżetu na 2009 rok, dokonana uchwałą KRIA z 
25.11.2009 r., a polegająca na zwiększeniu sumy wpływów i sumy wydatków o kwotę 
500 000,00 zł. (sumy wpływów i wydatków w budżecie 2009 roku przed aktualizacją 
wynosiły 2 400 000,00 zł). 

 Po stronie wpływów w budżecie na 2010 rok uwzględnione zostały skutki 
wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. nowej miesięcznej składki członkowskiej w 
wysokości 70,00 zł (w 2009 r. składka wynosiła 65,00 zł), przy zachowaniu zasady 30% 
odpisu z tej składki na rzecz Krajowej Izby Architektów. Szacuje się, że przychody z 
tytułu składek i innych wpływów statutowych będą wyższe o 180 000,00 zł, niż w roku 
2009. W planowanych przychodach na 2010 rok założono, że ze środków na wspólne 
przedsięwzięcia przeznaczona zostanie suma 220 000,00 zł na sfinansowanie około 
60% wydatków na ważne wspólne cele, jak organizacja konferencji EFAP 2011, 
działalność legislacyjna , działania dla poprawy wizerunku architekta. (w 2009 roku KRIA 
zrezygnowała z dofinansowania realizacji zdań ze środków na wspólne przedsięwzięcia, 
ze względu na poziom wpływów ze składek, adekwatny do wydatków oraz mając  na 
uwadze zadania roku 2010 do sfinansowania).    W pozycji wpływów pod nazwą „Inne 
przychody operacyjne” uwzględniono przychody z tytułu reklam zamieszczanych w 
czasopiśmie Zawód-Architekt, równoważące koszty wydania i dystrybucji tego tytułu w 
kwocie 600 000,00 zł oraz inne przychody (w tym z tytułu umów sponsorskich) na kwotę 
110 000,00 zł.  Suma wszystkich przychodów w budżecie 2010 roku zamknie się kwotą 
3 400 000,00 zł. 
 Po stronie wydatków w budżecie na 2010 rok zabezpieczone zostały kwoty na 
realizację bieżących zadań statutowych, wyodrębnionych zadań kontynuowanych, jak 
działalność legislacyjna, kształcenie ustawiczne architektów, elektroniczny system 
informacji dla architektów, działania dla poprawy wizerunku architekta. Zabezpieczona 
też została w budżecie kwota dla nowego  przedsięwzięcia, jakim jest organizacja 
konferencji EFAP 2011. Łączne koszty działalności statutowej zamkną się w 2010 roku 
kwotą 2 807 000,00 zł. Koszty ogólnoadministracyjne zaplanowane zostały w wysokości 
573 000,00 zł.  Kwota ta uwzględnia wyższy czynsz i opłaty eksploatacyjne z tytułu  
podpisanej umowy najmu nowej powierzchni biurowej od SARP, poprawiającej 
dotychczasowe warunki pracy pod względem wielkości najmowanej powierzchni i 
usytuowania lokali. Roczny czynsz wyniesie  128 000 zł, a inne opłaty związane z 
najmem oszacowano na 63 000,00 zł.   W roku 2009 wykonano niezbędne prace 
remontowe i adaptacyjne nowych pomieszczeń, wyposażono je w nowe meble, dla 
stworzenia nowoczesnego biura, stąd na rok 2010 nie zaplanowano na ten cel istotnych  
wydatków. Suma wszystkich wydatków w budżecie 2010 roku zamknie się kwotą 3 400 
000,00 zł.  Budżet na rok 2010 jest zbilansowany. 
 

 


