
Uchwała nr O – 19 – III - 2011 

Krajowej Rady Izby Architektów RP 

z dnia 11 maja 2011 roku 

 

 w  sprawie zmiany Regulaminu „Zasad wypłacania diet”  

 

Na podstawie § 4 i 5 Uchwały nr 6 III Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów 
w sprawie diet z tytułu sprawowania funkcji w organach Izby z dnia 8 grudnia 2007 r. Krajowa 
Rada Izby Architektów RP uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie „Zasad wypłacania diet” przyjętym uchwałą nr O-16-II-2007 Krajowej Rady Izby 
Architektów z dnia 19 grudnia 2007 roku w § 2 wprowadza się następujące zmiany: 

 1) po ust. 7 dodaje się ustępy 8-11, o następującej treści: 

       „ 8. Diety w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego są wypłacane pod warunkiem: 

1) wykonywania obowiązków przypisanych do pełnionej funkcji,  

2) udziału w posiedzeniach organów Izby lub komisji w skład której członek organu  został 
powołany uchwałą Rady  (Krajowej, Okręgowej).               

 Komunikacja z uczestnikami posiedzenia przy wykorzystaniu środków interaktywnej 
komunikacji medialnej na odległość (telekonferencja) traktowana jest równoważnie, jak 
udział w posiedzeniu organów Izby lub komisji. 

 9.  Kwota ryczałtowej diety miesięcznej ulega zmniejszeniu o 20% za każdorazową 
nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu organu Izby lub posiedzeniu komisji 
w skład której członek organu  został powołany uchwałą Rady  (Krajowej, Okręgowej). 
Nieobecność  wynikająca z delegowania członka organu do wykonywania innych zadań, 
w czasie posiedzenia organu Izby lub komisji nie powoduje zmniejszenia diety. 

 10. Wypłata ryczałtu może zostać zmniejszona lub zawieszona decyzją Prezesa 
(przewodniczącego) Rady (Krajowej, Okręgowej) w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków przypisanych do pełnionej funkcji.  

 11. Listę wypłat diet ryczałtowych zatwierdza Prezes (przewodniczący) Rady (Krajowej,   
Okręgowej) oraz jej Skarbnik. Diety wypłacane są miesięcznie, do końca następnego 
miesiąca kalendarzowego za miesiąc ubiegły.” 

2) dotychczasowy ust. 8 oznacza się jako ust. 12.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Wojciech Gęsiak, architekt     Waldemar Jasiewicz, architekt 

Prezes Krajowej Rady IARP     Sekretarz Krajowej Rady IARP 

 


