
U C H W A Ł A nr 3/2014 
Podlaskiej Okręgowej Rady Izby Architektów 

z dnia 08 stycznia 2014 r. 
 
 

w sprawie ustalenia diet za udział w posiedzeniach organów PDOIA RP, ustalenia diet w 
formie ryczałtu miesięcznego oraz zwrotu innych kosztów ponoszonych w związku ze 

sprawowanymi funkcjami 
 
 
 

Na podstawie Uchwały Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie 
Regulaminu „Zasad wypłacania diet” (uchwała KRIA RP nr 0-16-II-2007, z późn. zm), uchwala 
się co następuje: 
 

§ 1 
Członkom Rady PDOIA RP biorącym udokumentowany udział w posiedzeniach Rady PDOIA 
RP, z wyjątkiem Przewodniczącego, Sekretarza PDOIA i Skarbnika Rady PDOIA RP, 
przysługuje ryczałtowy zwrot kosztów za każde posiedzenie wypłacany w formie diety, w 
wysokości – 100,00 zł za protokołowane posiedzenie. 
 

§ 2 
Członkom Komisji Rewizyjnej PDOIA RP oraz Sądu Dyscyplinarnego PDOIA RP przysługuje 
ryczałtowy zwrot kosztów za każde posiedzenie wypłacany w formie diety, w wysokości: 
1) Przewodniczący Komisji i Sądu – 100,00 zł za protokołowane posiedzenie, 
2) członkowie Komisji i Sądu – 100,00 zł za protokołowane posiedzenie. 
 

§ 3 
 

1. Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej PDOIA RP podejmującemu czynności 
proceduralne w związku z badaną sprawą, przysługuje ryczałtowy zwrot kosztów 
wypłacany w formie diety, w wysokości 100,00 zł za każdą podjętą i zaprotokołowaną 
czynność. 

2. Za podjęcie czynności uważa się przesłuchanie stron, przesłanie wniosku do Okręgowego 
Sądu Dyscyplinarnego lub oddalenie wniosku. 

 
§ 4 

W związku z pełnieniem funkcji wymagających stałego ograniczenia w pracy zawodowej, 
biorąc pod uwagę zakres odpowiedzialności związanej z jej pełnieniem, ustala się diety w 
formie ryczałtu dla: 

1) Przewodniczącego Rady PDOIA w wysokości 1 000,00 zł brutto miesięcznie, 
2) Sekretarza Rady PDOIA w wysokości 400,00 zł brutto miesięcznie, 
3)  Skarbnika Rady PDOIA w wysokości 500,00 zł brutto miesięcznie. 

 
§ 5 

Szczegółowe zasady wypłacania diet określone są w Regulaminie, o którym mowa na wstępie 
niniejszej uchwały. 
 

§ 6 
1. Diety wypłacane za udział w posiedzeniach nie wykluczają zwrotu innych 

udokumentowanych kosztów, jeśli zostały one poniesione w związku z wykonywanymi 
obowiązkami. 

2. Zwrot kosztów podróży środkami komunikacji publicznej następuje w pełnej wysokości 
wynikającej z przedstawionych dokumentów, natomiast podróży samochodem prywatnym 
w wysokości: 



1) 50% (wg ilości kilometrów), przy jednej delegowanej osobie, 
2) 75% (j.w.), przy dwóch delegowanych osobach, 
3) 100% (j.w.), przy więcej niż dwóch osobach lub gdy nie ma połączenia środkami 

komunikacji publicznej. 
 

§ 7 
Traci moc uchwała PDOIA RP z dnia 13 stycznia 2010r. nr 3/2010 w sprawie wypłat diet za 
udział w posiedzeniach organów PDOIA RP oraz zwrotów innych kosztów ponoszonych w 
związku ze sprawowanymi funkcjami. 
 

§ 8 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - ze skutkiem od 1stycznia 2014r., w 
związku z systemem kwartalnym rozliczania diet w PDOIA. 

 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA PODPIS 

Stanisław Łapieński-Piechota Przewodniczący PD ORIA RP  
Agnieszka Urszula Duda Z-ca Przewodniczącego  
Wojciech Lizurej Sekretarz  
Tomasz Rogala Skarbnik  
Alina Czyżewska-Saulewicz Członek PD ORIA RP  
Barbara Sarna Członek PD ORIA RP  
Anna Maria Lebiedzińska-Łuksza Członek PD ORIA RP  
Tomasz Walczuk Członek PD ORIA RP  

 


