
Uchwała  nr 3 
IV  Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Izby Architektów 

podjęta w Warszawie dnia 6 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie 
 budżetu Krajowej Izby Architektów na rok 2009 

 
 
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 2009 zgodnie z przedstawionym projektem, 
który zamyka się po stronie wpływów i po stronie wydatków sumą 2 400 000,00 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 
działalności legislacyjnej oraz poprawę wizerunku architekta. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

SEKRETARZ ZJAZDU    PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 
 

………………………...    …………………………………. 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 



                                                                                   Załącznik do uchwały nr 3 
IV  Nadzwyczajnego  Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie 

budżetu Krajowej Izby Architektów na 2009 rok 
 podjętej  dnia 6 grudnia 2009 r. w  Warszawie 

 
  

                
L.p. 

                                                           Wpływy 
 

                                                            
Plan na 2009 rok  (w złotych) 

   1 2 3 

1. Przychody statutowe /suma od a) do b)/ 2 080 000,00 

      a. Składki i inne wpływy z odpisu na KIA                        1 900 000,00 
      b. Środki na wspólne przedsięwzięcia                          180 000,00 

2. Inne przychody operacyjne    170 000,00 

3. Rezerwa(wolne środki pieniężne)    150 000,00 

 
4. 

 
Razem przychody 

  
           2 400 000,00                                                                                  

 
 
 

                   
L.p. 

                                                    
 Wydatki wg rodzajów 
 

                                                           
Plan na 2009 rok  ( w złotych) 

1 2 3 

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

                                 1 890 000,00 

    I.1 Zjazdy      80 000,00 

    I.2 Krajowa Rada Izby/suma od a) do g)/ 1 400 000,00 

     a. 
bieżąca statutowa działalność KRIA 

720 000,00 

     b. działalność wydawnicza KRIA 140 000,00 
     c. 

działalność KRIA w UE 
 60 000,00 

     d. 
działalność legislacyjna KRIA 

                        180 000,00 

     e. 
działania dla poprawy wizerunku architekta (PR) 

                        180 000,00 

     f. 
kształcenie ustawiczne architektów 

                         80 000,00 

     g. 
elektroniczny system informacji dla architekt. 

                         40 000,00 

    I.3 Krajowa Komisja Rewizyjna     20 000,00 

    I.4 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna     80 000,00 

    I.5 Krajowy Sąd Dyscyplinarny   230 000,00 

    I.6 Krajowy Rzecznik Odpow. Zawodowej     80 000,00 

    II. 
Koszty ogólnoadministracyjne 

                                     500 000,00 

         
-  w tym poprawa warunków biurowych pracy 

                                     59 000,00 



   III. 
Rezerwa na wydatki 

                                       10 000,00 

  
   IV.    

 

Razem wydatki 

 
                          2 400 000,00 

 
 

          
     
SEKRETARZ ZJAZDU     PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU 
 
………………………...     …………………………………. 
 
 
 

Uzasadnienie do budżetu na rok 2009 
 
 Budżet Krajowej Izby Architektów na rok 2009 został opracowany z uwzględnieniem skutków 
finansowych uchwał podjętych przez IV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów, reformujących 
ustrój finansowy Izby Architektów(uchwały nr: 7, 8 ,9 i 15). 

Po stronie wpływów uwzględnione zostały  skutki wejścia w życie  z dniem 1 stycznia 2009 r. 
nowej  miesięcznej składki członkowskiej w wysokości  65,-zł (w 2008 r. składka wynosiła 60,-zł) , przy 
zachowaniu zasady 30% odpisu z tej składki na rzecz Krajowej Izby Architektów. Szacuje się, że 
przychody z tytułu składek i innych wpływów  będą wyższe o 160 000 zł, niż w budżecie na rok 2008 i 
zamkną się sumą wpływów w wysokości 2 400 000 zł.   

 Po stronie wydatków zabezpieczone zostały kwoty na realizację bieżących zadań statutowych - 
zdań kontynuowanych w zwiększonym zakresie, jak działalność legislacyjna, kształcenie ustawiczne 
architektów,  elektroniczny system informacji dla architektów oraz zadań nowych, jak działania public 
relations Izby Architektów.  Szacuje się, że wydatki w 2009 roku wyniosą 2 400 00 zł. Budżet na rok 
2009 jest zbilansowany. 
 
 Uzupełniająco podaje się informację, że z tytułu 20% odpisu ze składek na potrzeby 
redystrybucji środków finansowych między okręgowymi izbami, realizowanej za pośrednictwem 
Krajowej Rady Izby Architektów, każda z izb  otrzyma w 2009 roku w wyniku redystrybucji kwotę około 
60 tys. zł. Dla porównania w 2008 roku była to kwota nieco ponad 50 000 zł. 

Zasady  redystrybucji, zgonie z uchwałą nr 07 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu IA z 
dnia 16 czerwca 2007 r. zostały określone w uchwale Krajowej Rady Izby Architektów nr O-12-II-07  z 
dnia 24 października 2007 r.   

 Zgodnie z tymi zasadami, na wyodrębnionym, celowym rachunku bankowym Izby 
zgromadzona zostanie w 2009 roku kwota rezerwy na wspólne przedsięwzięcia w Izbie Architektów, 
którą szacuje się na około 240 000  zł. W projekcie budżetu na 2009 rok założono, że ze środków na 
wspólne przedsięwzięcia wydatkowana zostanie suma 180 000 zł na sfinansowanie  połowy  wydatków  
na ważne wspólne cele, jak działalność legislacyjna i poprawa wizerunku architekta (public relations) 
KIA. Kwota 180 000 zł została uwzględniona w planowanych przychodach Krajowej Izby Architektów na 
2009 rok. 
 (W roku 2008 z tych środków, zgodnie z kierunkiem ich wydatkowania określonym uchwałą Zjazdu IA w 
sprawie budżetu na 2008 rok dofinansowana została działalność legislacyjna KRIA. Łączna kwota 
pieniędzy wydatkowanych na ten cel ze środków na wspólne przedsięwzięcia ma wynieść w 2008 r. 
150 000 zł.)  
 


