
          

Uchwała nr O – 24 – III - 2011 

Krajowej Rady Izby Architektów RP 

z dnia 22 czerwca 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 i zmienionym uchwałą nr O-19-III-2011 
Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r., wprowadza się następujące 
zmiany: 

 

- w § 2  w ust. 7 po kropce dodaje się zdanie: 
 
„Tak ustalone diety w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego nie powinny przekraczać 
miesięcznie:  

1) Prezesa Krajowej Rady – do 2,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w danym roku za rok poprzedni. Wyliczoną 
kwotę zaokrągla się w jej końcówce do pełnych złotych. 

2) Przewodniczącego Rady Okręgowej: 
a) powyżej 1 000 czynnych członków – do 1,6 wynagrodzenia, o którym mowa 

w punkcie 1, 
b) od 401 do 1 000 czynnych członków – do 1,2 wynagrodzenia, o którym 

mowa w punkcie 1, 
c) do 400 czynnych członków – do 0,8 wynagrodzenia, o którym mowa 

w punkcie 1.  
§ 2 

 
Zobowiązuje się Rady Okręgowe Izby Architektów RP do analizy zgodności podjętych 
uchwał w sprawie diet z Regulaminem „Zasad wypłacania diet”, zwłaszcza w zakresie 
maksymalnych kwot diet, wprowadzonych niniejszą uchwałą i odpowiednie dostosowanie 
tych uchwał w terminie do 31 sierpnia 2011 r.  
Z dniem 1 września 2011 r. uchwały Rady Okręgowej, sprzeczne z Regulaminem „Zasad 
wypłacania diet” z mocy prawa tracą swoją ważność. 
 

§ 3 
  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Wojciech Gęsiak       Waldemar Jasiewicz 
 

Prezes Krajowej Rady IARP     Sekretarz Krajowej Rady IARP 
 


