
             

UCHWAŁA nr 4 

I Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie 

zmiany „Zasad gospodarki finansowej samorządu zawodowego architektów” 
 

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 późn. zm.)  

 

Krajowy Zjazd Izby Architektów uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr 9 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 

listopada 2002 r. ustanawiającej Zasady gospodarki finansowej samorządu 

zawodowego architektów wprowadza się poniższe zmiany: 

1. obecna treść § 21 określona zostaje jako ustęp 1., 

2. dodaje się ustępy od 2 do 6  w brzmieniu: 

„2. Krajowa Rada i okręgowe rady składają sprawozdanie finansowe do  

zatwierdzenia odpowiednio: Krajowemu Zjazdowi i okręgowym zjazdom. 

3. Sprawozdanie przed przedstawieniem odpowiedniemu Zjazdowi podlega 

sprawdzeniu przez Krajową, w przypadku Zjazdu Krajowego lub właściwą 

Okręgową Komisję Rewizyjną. 

4. Krajowa Rada i okręgowe rady, na wniosek własny lub właściwej komisji 

rewizyjnej mogą zlecić badanie sprawozdania finansowego przez biegłego 

rewidenta.  

5. W ramach pełnionego nadzoru nad działalnością finansową izb okręgowych 

Krajowa Rada lub Krajowa Komisja Rewizyjna może zlecić izbie okręgowej 

badanie sprawozdania finansowego  przez biegłego rewidenta. 

6.  Wyboru biegłego rewidenta, na wniosek rady, dokonuje odpowiednia  

komisja rewizyjna.” 

 



§ 2 

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  

 

 

 

Uzasadnienie: 
 
Obowiązki odpowiednich organów IARP dotyczące sporządzania i zatwierdzania 
sprawozdań finansowych wymagają  doprecyzowania w regulacjach wewnętrznych. 
Zapisy powinny dotyczyć tak Krajowej Izby, jak i okręgowych izb. Na brak takich 
uregulowań zwrócił uwagę niezależny biegły rewident, badający bilans Izby  
Architektów za 2005 rok , który w swojej opinii stwierdził, że powierzenie jednemu 
organowi statutowemu kompetencji sporządzania i zatwierdzania jednostkowego 
sprawozdania finansowego jednocześnie, stanowi niekonsekwencję w organizacji i 
prowadzeniu rachunkowości oraz lukę w systemie nadzoru i kontroli Izby. 
 
Ponadto znowelizowana ustawa o rachunkowości w art. 66 ust. 4 stanowi, że 
„Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do 
wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ 
zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne 
wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Zarząd jednostki nie może 
dokonać takiego wyboru.”  
 
Wprawdzie sprawozdania finansowe Izby Architektów RP nie podlegają obowiązkowi 
badania przez biegłego rewidenta, jednakże w przypadku decyzji o zleceniu takiego 
badania, w związku z zapisami ustawy o rachunkowości, mogą pojawić się problemy 
natury formalnej po stronie audytora. Stąd propozycja zapisu o wyborze audytora  
w Zasadach gospodarki finansowej samorządu zawodowego architektów.  
W warunkach Izby Architektów, wydaje się najlepszym rozwiązaniem przyjęcie 
rozwiązania, że organem wybierającym biegłego rewidenta jest właściwa komisja 
rewizyjna.  
 

 

 


