
Uchwała nr  - O – 26 – IV - -2014 
Krajowej Rady Izby Architektów RP 

z dnia 16 lipca 2014 r. r. 
 

w sprawie 
ustalenia diety za czas pełnienia czynno ści społecznych na rzecz Izby w formie 

kwotowego ryczałtu miesi ęcznego dla członków organów  
Krajowej Izby Architektów RP 

 
Na podstawie §2 ust.7 uchwały nr O-16-II-2007 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 19 
grudnia 2007 r z.-Regulamin „Zasad wypłacania diet” z późniejszymi zmianami, ustala się, co 
następuje: 
 

§1 
1. W związku z pełnieniem funkcji w Krajowej Radzie Izby Architektów RP, 

wymagających stałego ograniczenia pracy zawodowej i przyjętym zakresem zadań, 
ustala się diety w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków Krajowej 
Rady, wymienionych w ust.2. 

2. Wysokość diety, o której mowa w ust.1 wynosi: dla Prezesa 220%, Wiceprezesa 
200%, Sekretarza 250%, Skarbnika 200%, dla członka Krajowej Rady, pełniącego 
funkcję przewodniczącego Komisji Legislacji 200%, dla członka Krajowej Rady 
odpowiedzialnego za prowadzenie spraw zagranicznych 130%, oraz dla pozostałych 
członków KRIA RP 40% - przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w danym roku za rok poprzedni. Naliczona procentem kwota 
podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. 

§2 
Wysokość diety Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wynosi 97% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w danym roku za rok 
poprzedni. Naliczona procentem kwota podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. 

§3 
Wysokość diet, określona w §1 podlega przeliczeniu wskaźnikiem korygującym, zależnym od 
możliwości budżetowych Krajowej Izby Architektów RP. Na rok 2014 wskaźnik 
przeliczeniowy wynosi 0,90. 
 

§4 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie dla rozliczenia diet, 

począwszy od miesiąca lipca.   
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała nr O-08-III-2012 Krajowej 

Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. z późniejszymi zmianami, w 
sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby w 
formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków organów Krajowej Izby 
Architektów RP  

 
 
 

Ryszard Gruda, architekt     Krzysztof Ozimek, architekt 
 

Prezes Krajowej Rady IARP     Sekretarz Krajowej Rady IARP 


