
  
   

Uchwała nr 1 
XVI Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu 

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
podjęta w Krakowie, w dniu 30 marca 2021 r., 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP za rok 2020  

   
   
Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), uchwala się co następuje:   
   

§ 1   
     
XVI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zatwierdza sprawozdanie  

z działalności Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP za 2020 rok.  
 
   

§ 2   
   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
   

   
  
Uchwała została podjęta przez okręgowy zjazd przy wykorzystaniu systemu członkowskiego  
  
  
Sekretarz Rady MPOIA 
arch. Grzegorz Lechowicz               
  
  



 
Uchwała nr 2 

XVI Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu 
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

podjęta w Krakowie, w dniu 30 marca 2021 r., 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP za rok 2020 
  

 
  
 
Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) oraz § 21 ust. 2 Zasad gospodarki finansowej samorządu zawodowego architektów, 

uchwala się co następuje:  
 
  
 

§ 1  
 
  
 
XVI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zatwierdza sprawozdanie 

finansowe Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP za 2020 rok.  
 
  
 

§ 2  
 

  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 Uchwała została podjęta przez okręgowy zjazd przy wykorzystaniu systemu członkowskiego  
  
  
Sekretarz Rady MPOIA 
arch. Grzegorz Lechowicz     
  



  
 Uchwała nr 3 

XVI Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu 
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

podjęta w Krakowie, w dniu 30 marca 2021 r., 
w przedmiocie udzielenia absolutorium  

Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP za rok 2020 
 
 
  
 
Na podstawie art. 18 pkt 8 ustawy o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), w związku z § 18 ust. 8 Statutu Izby Architektów RP, uchwala się co następuje:  
 
  
 
  
 

§ 1  
 
XVI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP udziela absolutorium 

Małopolskiej Okręgowej Radzie Izby Architektów RP za rok 2020.  

  
 

§ 2  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
  
 
    
 
 Uchwała została podjęta przez okręgowy zjazd przy wykorzystaniu systemu członkowskiego  
  
  
Sekretarz Rady MPOIA 
arch. Grzegorz Lechowicz         



 
 

Uchwała nr 4 
XVI Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu 

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
podjęta w Krakowie, w dniu 30 marca 2021 r., 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP za rok 2020 
 
  
 
Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), uchwala się co następuje:  
 

  
 

§ 1  
 
XVI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zatwierdza sprawozdanie  

z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP za 2020 rok.  
 
  
 

§ 2  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
  
 
Uchwała została podjęta przez okręgowy zjazd przy wykorzystaniu systemu członkowskiego  
  
  
Sekretarz Rady MPOIA 
arch. Grzegorz Lechowicz     
  
 
  



  
  

Uchwała nr 5 
XVI Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu 

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
podjęta w Krakowie, w dniu 30 marca 2021 r., 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP za rok 2020 
 
  
 
Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), uchwala się co następuje:  
 
  
 

§ 1  
 
XVI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zatwierdza sprawozdanie  

z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP za 2020 rok.  
 
  
 

§ 2  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
  
 
  
 
  
Uchwała została podjęta przez okręgowy zjazd przy wykorzystaniu systemu członkowskiego  
  
  
Sekretarz Rady MPOIA 
arch. Grzegorz Lechowicz     
  
 
  



 
    

 Uchwała nr 6 
XVI Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu 

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
podjęta w Krakowie, w dniu 30 marca 2021 r., 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP za rok 2020 
 
 
  
 
Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), uchwala się co następuje:  
 
  
 

§ 1  
 
XVI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zatwierdza sprawozdanie  

z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP za 2020 rok.  
 
  
 
  
 

§ 2  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
  
 
  
 
Uchwała została podjęta przez okręgowy zjazd przy wykorzystaniu systemu członkowskiego  
  
  
Sekretarz Rady MPOIA 
arch. Grzegorz Lechowicz     
 
  



 
    

 Uchwała nr 7 
XVI Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu 

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
podjęta w Krakowie, w dniu 30 marca 2021 r., 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP za rok 2020 
 
 
  
 
Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), uchwala się co następuje:  
 
  
 

§ 1  
 
  
 
XVI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zatwierdza sprawozdanie  

z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP za 2020 rok.  
 
  
 

§ 2  
 

  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
  
 
  
 
  
Uchwała została podjęta przez okręgowy zjazd przy wykorzystaniu systemu członkowskiego  
  
  
Sekretarz Rady MPOIA 
arch. Grzegorz Lechowicz          

 
 
  



 
    

  
Uchwała nr 8 

XVI Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu 
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

podjęta w Krakowie, w dniu 30 marca 2021 r., 
w przedmiocie przyjęcia preliminarza budżetowego  

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP na rok 2021 
 
  
 
Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), uchwala się co następuje:  

 
 

§ 1  
 
 

 
XVI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP przyjmuje preliminarz 

budżetowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP na rok 2021.  

 

 

§ 2  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
  
 
  
 
   
  
 Uchwała została podjęta przez okręgowy zjazd przy wykorzystaniu systemu członkowskiego  
  
  
Sekretarz Rady MPOIA 
arch. Grzegorz Lechowicz          



   
 Uchwała nr 9 

XVI Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu 
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

podjęta w Krakowie, w dniu 30 marca 2021 r., 
w sprawie podziału wyniku finansowego (zysku) za rok 2020 

  
  
 
Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa  

(Dz.U. z 2019, poz. 1117), uchwala się co następuje:  
 
  
 

§ 1  
 
XIV Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP dodatni wynik finansowy (zysk) 

osiągnięty w kwocie: 332 550,95 zł w roku 2020 przeznacza na następujące cele 

1) 300 000,00 zł na fundusz celowy pod nazwą „Lokal Izby” utworzony uchwałą nr 10 Dwunastego 

Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Izby Architektów RP z dnia 19 marca 2016 r.,  

2) 32 550,95 zł na fundusz statutowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP  

3) Nierozliczony wynik finansowy za 2019 r. w kwocie 1 627,81 przekazać na fundusz statutowy Małopolskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP. 

 

 
 

§ 3  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
  
  
  
Uchwała została podjęta przez okręgowy zjazd przy wykorzystaniu systemu członkowskiego  
  
  
Sekretarz Rady MPOIA 
arch. Grzegorz Lechowicz    



  
Uchwała nr 10 

  XVI Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu  
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP  
podjęta w Krakowie w dniu 30 marca 2021 r., 

w sprawie zmiany Regulaminu Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego 
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP i przyjęcia tekstu jednolitego tego Regulaminu. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2019.1117) w związku z § 26 Statutu Izby Architektów Szesnasty 

Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

W Załączniku do Uchwały nr 10 Trzynastego Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP podjętej w Krakowie w dniu 25 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Koleżeńskiego Funduszu 

Zapomogowo-Pożyczkowego Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (Regulamin Funduszu Zapomogowo-

Pożyczkowego Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, dalej zwany również Regulaminem) wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) §2 ust. 2 Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym: 

 

Uprawnieni do korzystania z Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego Małopolskiej Okręgowej 

Izby Architektów RP są: 

1) czynni członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, 

2) architekci emeryci lub renciści, którzy zakończyli działalność zawodową - byli członkowie MPOIA RP. 

 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Uprawnieni do korzystania z Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego Małopolskiej Okręgowej 

Izby Architektów RP są czynni członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z zastrzeżeniem § 2 

ust. 3. 

 

2) § 2 ust. 3 Regulaminu  w brzmieniu dotychczasowym: 

 

W nadzwyczajnych przypadkach losowych oraz trudnej sytuacji materialnej uprawnieni do korzystania 

z zapomogi z KFZ-P Małopolskiej OIA RP w zakresie przyznania bezzwrotnej zapomogi losowej są architekci 

emeryci lub renciści, którzy zakończyli działalność zawodową przed powstaniem Izby Architektów – 

zamieszkali na obszarze działania MPOIA RP. 

 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

W nadzwyczajnych przypadkach losowych oraz trudnej sytuacji materialnej uprawnieni do korzystania 

z zapomogi z KFZ-P Małopolskiej OIA RP w zakresie przyznania bezzwrotnej zapomogi losowej są architekci 

zawieszeni w prawach członka oraz emeryci lub renciści, którzy zakończyli działalność zawodową i nie są 

członkami Małopolskiej OIA RP – zamieszkali na obszarze działania MPOIA RP. 

 

3) § 3 ust. 3 Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym: 

 

Z wnioskiem o udzielenie zapomogi członkowi może wystąpić także każdy inny członek Małopolskiej OIA RP 

występując w imieniu uprawnionego architekta znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej 

lub życiowej. Postępowanie w przedmiocie udzielenia zapomogi może być również wszczęte przez 

Okręgową Komisję Samopomocową Małopolskiej OIA RP - w przypadku powzięcia przez nią informacji 

o konieczności udzielenia pomocy konkretnej osobie. 

 



otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Każdy czynny członek Małopolskiej OIA RP może wystąpić z wnioskiem o udzielenie zapomogi na rzecz 

innego architekta znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. 

 

4) dotychczasowy § 4 ust. 1 o następującym brzmieniu: 

Pomoc z Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego może być udzielona członkom Małopolskiej 

OIA RP, jeżeli: 

1) nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich 

2) złożyli wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. 

 

otrzymuje brzmienie: 

Pomoc z Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego może być udzielona członkowi Małopolskiej 

OIA RP pod warunkiem złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. 

 

5) Dotychczasowy § 4 ust. 2 o następującym brzmieniu: 

W sytuacji zaistnienia zaległości w opłacaniu składek członkowskich, członek Małopolskiej OIA RP 

ubiegający się o: 

a) pomoc finansową w postaci zapomogi, składa do Komisji Samopomocowej wraz z wnioskiem 

o przyznanie zapomogi wniosek o pomoc w uregulowaniu zaległości. Komisja Samopomocowa podejmuje 

decyzję o sposobie pomocy w uregulowaniu zaległości oraz w sprawie wniosku o udzielenie zapomogi.  

b) pomoc finansową w postaci pożyczki, składa do Komisji Samopomocowej wraz z wnioskiem o pożyczkę 

wniosek o pomoc w uregulowaniu zaległości. Komisja Samopomocowa podejmuje decyzję o sposobie 

pomocy w uregulowaniu zaległości oraz w sprawie wniosku o udzielenie pożyczki. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

W sytuacji zaistnienia zaległości w opłacaniu składek członkowskich, członek Małopolskiej OIA RP 

ubiegający się o: 

a) pomoc finansową w postaci zapomogi, składa do Komisji Samopomocowej wraz z wnioskiem 

o przyznanie zapomogi, wniosek o pomoc w uregulowaniu zaległości. Komisja Samopomocowa podejmuje 

rekomendację w sprawie sposobu pomocy w uregulowaniu zaległości oraz w sprawie wniosku o udzielenie 

zapomogi.  

b) pomoc finansową w postaci pożyczki, składa do Komisji Samopomocowej wraz z wnioskiem o pożyczkę 

wniosek o pomoc w uregulowaniu zaległości. Pożyczka może być udzielona wyłącznie w przypadku 

niezalegania z opłatami członkowskimi. 

 

6) w § 4 po ust. 2 Regulaminu dodaje się § 4 ust. 3 Regulaminu o następującym brzmieniu: 

 

Bezzwrotna zapomoga powinna być przeznaczana w pierwszej kolejności na uregulowanie opłat 

członkowskich. W wyjątkowo trudnych sytuacjach zaległości związane z opłatami mogą być regulowane 

w inny sposób, zgodnie z „Regulaminem przyznawania pomocy członkom Małopolskiej Okręgowej Izby 

Architektów w regulowaniu opłat członkowskich”. 

 

7) dotychczasowy § 4 ust. 2 Regulaminu o następującym brzmieniu:  

 

Wnioski o udzielenie zapomogi lub pożyczki będą rozpatrywane w kolejności złożenia, do wyczerpania 

środków przewidzianych w planie finansowym. 

 

otrzymuje następującą numerację: § 4 ust. 4. 

 

8) Dotychczasowy § 4 ust. 3 Regulaminu o następującym brzmieniu: 



 

Pierwszeństwo mają pożyczki udzielane z powodów związanych z działalnością zawodową i ze względów 

socjalnych. 

 

 otrzymuje następującą numerację: § 4 ust. 5. 

 

9) w § 5 ust. 1 Regulaminu po pkt. 3) dodaje się pkt 4) o następującym brzmieniu: 

 

utrata pracy lub możliwości osiągania przychodu z działalności gospodarczej, a także umowy zlecenia lub 

umowy o dzieło, w tym spowodowanej stanem epidemii, lub innym stanem nadzwyczajnym 

 

10) § 5 ust. 4 Regulaminu 

 

o następującym brzmieniu: 

 

Wysokość bezzwrotnej zapomogi losowej wynosi maksymalnie wielokrotność składki członkowskiej za 

24 miesiące. Wysokość tej kwoty w indywidualnych przypadkach na wniosek Okręgowej Komisji 

Samopomocowej może być zmieniona przez Prezydium Rady Małopolskiej OIA RP. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Wysokość bezzwrotnej zapomogi losowej wynosi maksymalnie wielokrotność składki członkowskiej za 

36 miesięcy. Wysokość tej kwoty w indywidualnych przypadkach na wniosek Okręgowej Komisji 

Samopomocowej może być zmieniona przez Radę Małopolskiej OIA RP. 

 

11) § 5 ust. 5 Regulaminu 

 

o następującym brzmieniu: 

 

Jeżeli wysokość bezzwrotnej zapomogi losowej przyznanej członkowi samorządu w ciągu roku przekroczy 

kwotę o której mowa w art.21 ust.1 pkt.26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. z 2012r.  poz. 361 z późn. zm.) od nadwyżki ponad tę kwotę zostanie pobrana zaliczka na podatek 

dochodowy. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

W przypadku wystąpienia obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy, zaliczki te zostaną 

pobrane i uiszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

12) § 8 Regulaminu 

 

o następującym brzmieniu: 

 

1. Członkowi samorządu, którego wniosek o zapomogę bezzwrotną Okręgowa Komisja Samopomocowa 

rozpatrzyła negatywnie służy prawo pisemnego odwołania do Prezydium Rady Małopolskiej OIA RP, 

w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej odmowy, lub od daty, w której upłynął termin na podjęcie 

listu poleconego. 

2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Prezydium. Decyzja Prezydium jest ostateczna. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Członkowi samorządu, którego wniosek o zapomogę bezzwrotną Rada Małopolskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP rozpatrzyła negatywnie służy jednorazowe prawo zwrócenia się do tego organu o ponowne 



rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej odmowy lub od daty, w której upłynął 

termin na podjęcie przesyłki poleconej. 

 

13) § 11 Regulaminu 

 

o następującym brzmieniu: 

 

1. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, spłaty pozostałej części pożyczki należy dochodzić u jego 

spadkobierców. 

2. Pożyczki niespłacone przez pożyczkobiorcę lub przez poręczycieli, po bezskutecznym zakończeniu 

postępowania egzekucyjnego, zostają umorzone decyzją Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

w ciężar funduszu rezerwowego. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Pożyczki niespłacone przez pożyczkobiorcę lub przez poręczycieli, względnie przez spadkobierców, po 

bezskutecznym zakończeniu postępowania egzekucyjnego, zostają umorzone decyzją Rady Małopolskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP w ciężar funduszu rezerwowego. 

 

14) § 12 Regulaminu 

 

o następującym brzmieniu: 

 

1. Decyzje w sprawach zapomóg i pożyczek udzielanych z KFZ-P podejmuje Prezydium Rady Małopolskiej 

OIA RP na wniosek zaopiniowany przez Okręgową Komisję Samopomocową powoływaną i odwoływaną 

uchwałą Rady Małopolskiej OIA RP. Komisja liczy 5 członków, a decyzje podejmuje większością głosów, w co 

najmniej 3 osobowym składzie. Komisja samodzielnie ustala tryb swojej pracy. 

2. Do zadań Okręgowej Komisji Samopomocowej należy organizacja i prowadzenie działań 

samopomocowych dla członków Małopolskiej OIA RP, a w szczególności: 

1) opracowywanie planu finansowego KFZ-P na kolejny rok kalendarzowy w ujęciu kwartalnym, w tym 

wnioskowanie o ustalenie corocznego procentowego odpisu na KFZ-P do Rady Małopolskiej OIA RP, 

2) rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielenia zapomóg i pożyczek z KFZ-P oraz ich opiniowanie 

i przedkładanie następnie Prezydium Rady Małopolskiej OIA RP do podjęcia decyzji o przyznaniu pomocy, 

4) przygotowywanie umów pożyczek i przedkładanie Prezydium Rady Małopolskiej OIA RP do podpisu, 

5) sporządzanie syntetycznych protokołów z posiedzeń Komisji, 

6) sporządzanie sprawozdań z działalności Okręgowej Komisji Samopomocowej oraz realizacji planu 

finansowego KFZ-P. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

1. Decyzje w sprawach zapomóg i pożyczek udzielanych z KFZ-P podejmuje Rada Małopolskiej OIA RP na 

wniosek zaopiniowany przez Okręgową Komisję Samopomocową powoływaną i odwoływaną uchwałą 

Rady Małopolskiej OIA RP. Komisja liczy 5 członków, a decyzje podejmuje większością głosów, w co 

najmniej 3 osobowym składzie. Komisja samodzielnie ustala tryb swojej pracy. 

2. Do zadań Okręgowej Komisji Samopomocowej należy organizacja i prowadzenie działań 

samopomocowych dla członków Małopolskiej OIA RP, a w szczególności: 

1) opracowywanie planu finansowego KFZ-P na kolejny rok kalendarzowy w ujęciu kwartalnym, w tym 

wnioskowanie o ustalenie corocznego procentowego odpisu na KFZ-P do Rady Małopolskiej OIA RP, 

2) rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielenia zapomóg i pożyczek z KFZ-P oraz ich opiniowanie 

i przedkładanie następnie Radzie Małopolskiej OIA RP do podjęcia decyzji o przyznaniu pomocy, 

4) przygotowywanie umów pożyczek i przedkładanie Radzie Małopolskiej OIA RP do podpisu, 

5) sporządzanie syntetycznych protokołów z posiedzeń Komisji, 

6) sporządzanie sprawozdań z działalności Okręgowej Komisji Samopomocowej oraz realizacji planu 

finansowego KFZ-P. 



 

15) § 13 Regulaminu o następującym brzmieniu: 

1. Okręgowa Komisja Samopomocowa sporządza protokół z posiedzeń. Protokół zawiera w szczególności: 

1) wykaz osób, którym przyznano zapomogi losowe, 

2) wykaz osób, którym udzielono pożyczki oraz jej wysokość i termin spłaty. 

W przypadku zaopiniowania wniosku negatywnie komisja sporządza krótkie uzasadnienie. 

2. Okręgowa Komisja Samopomocowa rozpatruje wnioski w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

1. Okręgowa Komisja Samopomocowa sporządza protokół z posiedzeń. Protokół zawiera 

w szczególności: 

1) wykaz osób rekomendowanych przez Komisję do udzielenia zapomogi oraz jej wysokość. 

2) wykaz osób rekomendowanych przez Komisję do udzielenia pożyczki oraz jej wysokość i termin 

spłaty. 

W przypadku zaopiniowania wniosku negatywnie komisja sporządza krótkie uzasadnienie. 

2. Okręgowa Komisja Samopomocowa rozpatruje wnioski w miarę potrzeb. 

 

16) § 14 Regulaminu o następującym brzmieniu: 

 

Przyznane pożyczki przekazuje się na wskazane przez zainteresowanego konto po podpisaniu umowy i 

przekazaniu dowodu wpłaty podatku od czynności cywilno-prawnych od zawartej umowy pożyczki, po 

potrąceniu ewentualnych zaległości. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Pomoc finansowa jest przekazywana w następujący sposób: 

1. przyznane pożyczki przekazuje się na wskazane przez zainteresowanego konto po podpisaniu 

umowy i przekazaniu dowodu wpłaty podatku od czynności cywilno-prawnych od zawartej umowy 

pożyczki, po potrąceniu ewentualnych zaległości. 

2. przyznane zapomogi mogą być przekazywane zarówno na wskazane przez zainteresowanego 

konto, jak też na życzenie w formie gotówkowej, za pokwitowaniem.   

§ 2 

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.  

 

Uchwała została podjęta przez okręgowy zjazd przy wykorzystaniu systemu członkowskiego 

  
Sekretarz Rady MPOIA 
arch. Grzegorz Lechowicz     
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