
Załącznik do uchwały nr 22/11 

X Krajowego Zjazdu PIIB 

z dnia 17 czerwca 2011 r. 

 

Regulamin nadawania Odznaki Honorowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

§ 1 

Odznaki honorowe są przyznawane członkom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za 

szczególne osiągnięcia w pracy dla Izby – odpowiednio do wnioskowanego stopnia 

wyróżnienia. 

 

§ 2 

1. Warunkiem przyznania Srebrnej Odznaki Honorowej są: 

1) przynajmniej 5-letni staż w Izbie oraz 

2) aktywna działalność w Izbie przez okres co najmniej 3 lat. 

2. Warunkiem przyznania Złotej Odznaki Honorowej są: 

1) aktywna działalność w Izbie po otrzymaniu srebrnej odznaki oraz 

2) przynajmniej 3-letni okres od daty przyznania odznaki srebrnej. 

 

§ 3 

 

W wyjątkowych przypadkach, szczególnie zasłużonym osobom dla Izby, Krajowa Rada i 

Krajowy Zjazd mogą przyznać srebrne lub złote odznaki honorowe Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa bez konieczności dochowania terminów określonych w § 2 i bez zachowania 

kolejności stopnia wyróżnienia. 

 

§ 4 

 

1. Odznaki honorowe przyznaje Krajowy Zjazd: 

1) na wniosek Prezydium Krajowego Zjazdu - Prezesowi Krajowej Rady Izby oraz 

przewodniczącemu i członkom Krajowej Komisji Rewizyjnej, 



2) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej - przewodniczącym i członkom pozostałych 

organów krajowych, w tym delegatom na Krajowy Zjazd oraz krajowym rzecznikom 

odpowiedzialności zawodowej. 

2. Osobom niewymienionym w ust. 1. odznaki honorowe przyznaje Krajowa Rada: 

1) na wniosek okręgowego zjazdu - przewodniczącym okręgowych rad oraz 

przewodniczącym i członkom okręgowych komisji rewizyjnych, 

2) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej - przewodniczącym i członkom pozostałych 

organów okręgowych izb, w tym delegatom na okręgowe zjazdy oraz okręgowym 

rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, 

3) na wniosek okręgowej rady - pozostałym członkom okręgowych izb, nie będącym 

członkami organów krajowych i okręgowych. 

 

§ 5 

 

1. Organy wnioskujące, wymienione w § 4, za wyjątkiem Prezydium Krajowego Zjazdu, 

wnioskują o przyznanie odznak wyłącznie w formie uchwał. 

2. Wniosek o przyznanie odznaki powinien zawierać następujące informacje o kandydacie:  

1) imię i nazwisko,  

2) numer członkowski,  

3) tytuł zawodowy,  

4) uzasadnienie (staż i opis działalności w Izbie, ze szczególnym uwzględnieniem 

pełnionych funkcji; posiadane odznaki; itp.). 

3. Z inicjatywą do organów wnioskujących, wymienionych w § 4,  

o wystąpienie z wnioskiem w sprawie przyznania odznaki, może wystąpić każdy członek 

Izby. 

 

§ 6 

 

Wręczania srebrnych i złotych odznak honorowych dokonuje w formie uroczystej Prezes 

Krajowej Rady, Przewodniczący Krajowego Zjazdu, względnie przewodniczący okręgowej 

rady na terenie właściwego okręgu. Akt dekoracji winien odbywać się przy uroczystych 

okazjach, a w szczególności w czasie Krajowego Zjazdu, okręgowych zjazdów, a także z 

okazji „Dnia Budowlanych”. 

 

 



§ 7 

 

Wraz z wręczeniem złotej lub srebrnej odznaki honorowej członek Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa otrzymuje legitymację stwierdzającą jej przyznanie. 

 

§ 8 

 

1.  Pozbawienie przyznanej odznaki honorowej PIIB następuje automatycznie w przypadkach 

pozbawienia osoby wyróżnionej praw publicznych i praw honorowych prawomocnym 

wyrokiem sądu. 

2. Pozbawienie odznaki honorowej PIIB w pozostałych przypadkach następuje decyzją 

Krajowej Rady. 


