
                                                                     Załącznik nr 1 

                                                                                                   do Uchwały nr 09/R/2021 

Regulamin Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku.  

Na podstawie: 

-  art. 8 pkt. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1117),  

-  statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa poprawionego i uzupełnionego 

przez XX Krajowy Zjazd PIIB 18-19 czerwca 2021 r., 

 

Rada Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala Regulamin określający 

zasady tworzenia i warunki korzystania z tego funduszu. 

 

1.0. Postanowienia ogólne. 

1.1. Wartość pomocy dla członków z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej (zwanego dalej 

Funduszem), nie może być większa niż 6 % wpływów w danym roku kalendarzowym.  

1.2.  Środki Funduszu mogą być powiększone z darowizn oraz zapisów, zarówno osób 

fizycznych jak i prawnych, dokonywanych na rzecz funduszu. 

1.3. Na wniosek Zespołu ds. samopomocy koleżeńskiej (zwanego dalej Zespołem), decyzję o 

przyznaniu świadczeń z Funduszu podejmuje Przewodniczący Rady POIIB. Świadczenie 

przyznaje się wyłącznie w formie pieniężnej na wskazane konto bankowe. 

1.4.  Wysokość świadczeń z Funduszu proponuje Zespół, indywidualnie dla każdego wniosku, 

w zależności od okoliczności uzasadniających świadczenie i od stanu Funduszu. 

1.5. Wysokość funduszu na dany rok winna być ujęta w budżecie Izby, zatwierdzonym przez 

Zjazd Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

2.0.   Osoby uwzględnione do korzystania ze świadczeń Funduszu. 

2.1. Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać członkowie POIIB. 

2.2. Współmałżonkowie członków Izby. 

2.3.  Pomoc dla osób wymienionych w pkt. 2.2 może być udzielona w okolicznościach 

wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych. 

 

 



3.0.    Przeznaczenie środków Funduszu. 

3.1. Ze środków Funduszu mogą być finansowane zapomogi pieniężne bezzwrotne  

w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych. 

3.2.  Koszty związane z organizacja pogrzebu członka Izby w kwocie 5.500,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy pięćset złotych). 

3.3. Koszty związane z organizacja pogrzebu małżonka członka Izby w kwocie 3.000,00 zł 

(słownie: trzy tysiące złotych). 

 

4.0    Zasady i warunki korzystania z Funduszu. 

4.1. Świadczenie z Funduszu przyznaje się na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej 

lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek innej osoby. 

4.2. Świadczenie określone w pkt 3.1. niniejszego regulaminu nie może przekroczyć 7 000,00 

zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 

4.3 W sytuacjach nadzwyczajnych, wysokość świadczenia określona w pkt 3.1 niniejszego 

regulaminu może być wyższa niż 7 000,00 zł, (słownie: siedem tysięcy złotych) jednakże 

wymaga to wówczas akceptacji Rady POIIB. 

 

5.0. Postanowienia końcowe. 

5.1. Wnioski o udzielenie pomocy z Funduszu składać należy w Biurze Izby. 

5.2.  W przypadku stwierdzenia fałszywych danych w uzasadnieniu wniosku, bądź innych 

danych budzących podejrzenie chęci uzyskania nienależnego świadczenia, Zespół wstrzymuje 

realizację i kieruje sprawę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

5.3.  Podatek dochodowy od osób prawnych należny z tytułu wypłaty świadczeń osobie nie 

będącej członkiem Izby ponosić będzie Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

według stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym.  

5.4. Osoba pobierająca świadczenie objęte niniejszym regulaminem zobowiązana jest do  

uwzględnienia wartości świadczenia w rozliczeniu podatkowym PIT za rok podatkowy w 

którym przyznano świadczenie. 

5.5. Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być dokonane przez Radę Pomorskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

5.4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały nr 09/R/2021. 


