
Uchwała nr O – 28 – III - 2011 

Krajowej Rady Izby Architektów RP 

z dnia 20 lipca 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 r. i zmienionym uchwałą nr O-19-III-2011 Krajowej 
Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. oraz uchwałą nr O-24-III-2011 z dnia 
22 czerwca 2011 r., wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w §1 po ust. 3 dodaje się ust..4 o następującej treści: 
 

„4. Planowana i zrealizowana suma wypłat wszystkich diet w danej izbie nie może 
przekraczać poziomu 20% łącznych wpływów budżetowych tej izby. Powyższy wskaźnik 
ma zastosowanie również w przypadku, o którym mowa w ust. 3.”  
 

2) w §2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli pełnienie czynności, o których mowa 
w §2 Uchwały nr 6 III NKZIA z dnia 8 grudnia 2007 r. w sprawie diet z tytułu sprawowania 
funkcji w organach Izby, wymaga stałego ograniczenia pracy zawodowej, właściwa rada 
izby może za zgodą zainteresowanego ustalić dietę w formie ryczałtu miesięcznego.” 

§ 2 
Zobowiązuje się Rady Okręgowe Izby Architektów RP do analizy zgodności wypłacanych diet 
z Regulaminem „Zasad wypłacania diet”, w tym w zakresie maksymalnego wskaźnika udziału 
sumy diet w przychodach budżetowych, wprowadzonego niniejszą uchwałą oraz 
odpowiednie dostosowanie tych uchwał w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.  
Z dniem 1 stycznia 2012 r. uchwały Rady Okręgowej, sprzeczne z Regulaminem „Zasad 
wypłacania diet” z mocy prawa tracą swoją moc. 

 
§ 3 

 
Traci moc uchwała nr O-24-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 czerwca 
2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu „Zasad wypłacania diet”. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 

Wojciech Gęsiak , architekt    Waldemar Jasiewicz, architekt 
 

Prezes Krajowej Rady IARP    Sekretarz Krajowej Rady IARP 
 


