
Uchwała nr O - 03 – III - 2011 

Krajowej Rady Izby Architektów RP 

z dnia 19 stycznia 2011 roku 

 

w sprawie wysokości stawki dziennej diety w I kwartale 2011 roku dla członków 

organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na 

rzecz Izby 

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r., nr 5, poz. 42 z późn. 

zm) oraz §2 ust.4 Regulaminu „Zasad wypłacania diet”, przyjętego uchwałą nr O-16-II-2007 

Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 19 grudnia 2007 r. ustala się, co następuje: 

 

§1 

Stawka dziennej diety dla członków organów Krajowej Izby Architektów, a także dla 

przewodniczących i członków komisji i zespołów problemowych za czas pełnienia czynności 

społecznych na rzecz Izby wynosi w I kwartale 2011 r. 110 zł (sto dziesięć złotych).  

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wojciech Gęsiak        Waldemar Jasiewicz 
 

Prezes Krajowej Rady      Sekretarz Krajowej Rady 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Uzasadnienie 

 
 
Uchwała jest realizacją obowiązku, zapisanego w Regulaminie „Zasad wypłacania diet”, 
przyjętym Uchwałą nr O – 16 – II - 2007 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 19 grudnia 
2007 roku.  Przedmiotowy Regulamin stanowi bowiem, iż na podstawie maksymalnej 
stawki dziennej diety, ustalonej przez Skarbnika Krajowej Rady, poszczególne rady 
Izby Architektów (Krajowa i Okręgowe) określają stawkę dziennej diety, jaka obowiązywać 
ma w danej Izbie, kierując się przy tym własnymi budżetowymi możliwościami finansowymi. 
(Skarbnik Krajowej Rady w dniu 17 grudnia 2010 r. ustalił maksymalną stawkę dziennej 
diety na I kwartał 2011 r. na kwotę 140,00 zł , tj. na poziomie stawki obowiązującej w IV 
kwartale 2011 r.)   
 
Proponowana uchwała określa stawkę dziennej diety w Krajowej Izbie Architektów w kwocie 
110,00 zł, tj. niższej o 10,00 zł od obowiązującej w IV kwartale 2011 r., co podyktowane jest 
potrzebą redukowania niektórych wydatków, w związku z uchwalonym budżetem Krajowej 
Izby Architektów RP na 2011 rok, przy niezmienionej składce członkowskiej 70,00 zł 
miesięcznie. Uchwała ta praktycznie dotyczy  członków organów Krajowej Izby Architektów , 
którym nie zostały przyznane diety w formie ryczałtowej, tj. odnosi się do członków Krajowej 
Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, 
osób pracujących w Komisjach i zespołach problemowych. Nie dotyczy członków Krajowej 
Rady Izby Architektów i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, pobierających 
diety ryczałtowe. W budżecie na 2011 rok na wypłaty diet w formie dniówek dla 
wymienionych organów przewidziana  została kwota 86 000,00 zł.      
 
 

    


