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Załącznik do uchwały nr 24/14 

XIII Krajowego Zjazdu PIIB 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 

 

Regulamin nadawania Medalu Honorowego 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

§1. 

1. Nadanie Medalu Honorowego, zwanego dalej „Medalem” jest zaszczytnym 

wyróżnieniem, aktem uznania za szczególne dokonania indywidualne bądź zbiorowe, 

przyczyniające się do rozwoju samorządności i budownictwa. 

2.  Medal nadawany jest osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom społecznym i 

zawodowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 

osobowości prawnej. 

3.  Medal może być nadawany również jako wyróżnienie pośmiertne. 

§2. 

Liczba wyróżnień nie powinna w ciągu roku przekroczyć czterech Medali.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwałę o zwiększeniu liczby Medali  

w danym roku może podjąć Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

§3. 

Wniosek o nadanie Medalu powinien być złożony nie później niż na dwa miesiące przed 

przewidywanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia Medali.  

Wzór wniosku o nadanie Medalu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

§4. 

1. Medale przyznaje Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:  

1) na wniosek krajowych organów, 

2) na wniosek Okręgowej Rady. 

2. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje na okres 4-ech lat 

odpowiadających kadencji Krajowej Rady pięciu członków Komisji Medalu 

Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej „Komisją”, która ze 

swego grona wybiera Przewodniczącego Komisji i Sekretarza. Zadaniem Komisji jest 

czuwanie nad prawidłowością wyboru kandydatów do nadania Medalu zgodnie z 
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Regulaminem nadawania Medalu. Regulamin działania Komisji określa Krajowa Rada 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

3. Organy wymienione w ust. 1 kierują wnioski do Komisji. 

4. Komisja opiniuje wnioski, przygotowuje projekty uchwał o nadaniu Medali, które 

Przewodniczący Komisji przedkłada Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa do podjęcia przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

5. Z inicjatywą do organów, wymienionych w ust. 1, wnioskujących o wystąpienie z 

wnioskiem w sprawie nadania Medalu, może wystąpić  każdy członek Izby. 

6. Osoby prawne lub inne podmioty zbiorowe (organizacje polityczne, społeczne, 

zawodowe, gospodarcze itp.) mające swoją siedzibę i działające na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie Medalu składają poprzez podmioty 

wymienione w ust. 1. 

7. W przypadku gdy wniosek sporządzono z uchybieniem niniejszych zasad 

przewodniczący Komisji wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. 

8. Wręczenia Medali dokonuje w formie uroczystej Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa, Przewodniczący Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa, względnie przewodniczący okręgowej rady. Akt wręczenia winien odbyć 

się podczas Krajowego Zjazdu, okręgowych zjazdów, a także z okazji „Dnia 

Budowlanych”. 

9. W przypadku nadania Medalu pośmiertnie, stosuje się ceremoniał ustalany każdorazowo 

odpowiednio do okoliczności. 

10. Wręczanie Medalu poprzedza się odczytaniem uchwały o jego nadaniu. 

11. Prawem wyróżnionych Medalem jest wpis do Księgi Zasłużonych. 

12. Wraz z wręczeniem Medalu wyróżniony otrzymuje legitymację stwierdzającą jego 

przyznanie. 

13. Wzór Medalu i legitymacji określa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

§5. 

1. Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa może podjąć na wniosek organów 

wnioskujących, wymienionych w §4 ust. 1 uchwałę o pozbawieniu Medalu wyróżnionego 

w przypadkach gdy: 

1) stwierdzono, że nadanie Medalu nastąpiło w wyniku wprowadzenia  

w błąd organu wnioskującego, 
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2) nastąpiło pozbawienie osoby wyróżnionej praw publicznych i praw honorowych 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

2. Decyzja o pozbawieniu Medalu zapada w formie uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

§6. 

Obsługa i ewidencja wniosków o nadanie Medalu, przygotowywanie projektów uchwał o 

nadaniu medali oraz prowadzenie Księgi Zasłużonych należy do zadań Biura Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

§7. 

1. Administratorami danych osobowych zbiorów kandydatów do Medalu są: 

1) Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 

2) okręgowe izby inżynierów budownictwa. 

2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 

poprawiania. 

                                                                                                                                  


