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Regulamin 

Komisji do spraw pomocy materialnej członkom  

Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

§1 

1. Działalność samopomocowa w Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa prowadzona jest w wykonaniu przepisów art. 8 pkt. 12 i art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy 

z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

/tekst jednolity - Dz. U. 2016 r. poz. 1725 oraz § 18 Statutu samorządu zawodowego inżynierów 

poprawionego i uzupełnionego przez II Nadzwyczajny Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015, i  w sposób 

określony w niniejszym regulaminie.  

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w formie pomocy finansowej udzielanej 

członkom Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w miarę możliwości 

finansowych Izby niezależnie od pomocy finansowej świadczonej przez Krajową Izbę Inżynierów 

Budownictwa.  

§2 

1. Działalność samopomocowa w Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa prowadzona jest przez Komisję Ds. Pomocy Materialnej Członkom Warmińsko-

Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

2. Pomoc finansowa udzielana jest po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji do spraw Pomocy 

Materialnej Członkom Izby, zwanej dalej "Komisją". Komisja informuje Prezydium Rady na 

bieżąco o wynikach pracy (Posiedzenia Prezydium).  

3. Opinie Komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 50% jego składu, w tym 

Przewodniczącego Komisji. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.  

4. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał 

kalendarzowy.  

 

§3 

Tworzy się fundusz samopomocowy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, zwany dalej "funduszem", na który składają się :  

1) 1% corocznych wpływów ze składek członkowskich W-MOIIB;  

 

§4 

1. Do korzystania z pomocy finansowej z funduszu uprawnieni są czynni oraz zawieszeni 

członkowie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

2. Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest co najmniej 3 - letni staż członkowski w Izbie.  

3. Do stażu, o którym mowa w ust.2, nie wlicza się okresów zawieszenia członkostwa w Izbie 

dłuższych niż 6 miesięcy.  

 

§5 

1. Wysokość świadczeń z funduszu proponuje Komisja indywidualnie dla każdego wniosku w 

zależności od okoliczności uzasadniających świadczenie i od stanu funduszu. Wysokość 

zapomogi losowej nie może przekraczać jednorazowo kwoty 2.500,00 zł. (słownie: Dwa tysiące 

pięćset złotych 00/100)  

2. Świadczenie z funduszu przyznaje się wyłącznie w formie pieniężnej.  
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§6 

1. Pomoc finansowa udzielana jest na wniosek uprawnionego do uzyskania pomocy członka W-

MOIIB oraz na wniosek członka rodziny uprawnionego lub członka W-MOIIB znającego 

sytuację materialną uprawnionego, w przypadkach:  

a) indywidualnych zdarzeń losowych  

b) klęsk żywiołowych  

c) długotrwałej choroby członka  

d) innych rzeczowo uzasadnionych.  

2. Wnioski o zapomogi wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w biurze Izby.  

3. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zawierać:  

1) uzasadnienie;  

2) udokumentowanie wydarzenia losowego oraz określonych regulaminem przesłanek 

uzasadniających uzyskanie pomocy finansowej.  

5. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu.  

6. Złożone wnioski Komisja rozpatruje bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 4 tygodni.  

 

7. Podstawą wypłaty zapomogi losowej jest wniosek zaopiniowany przez Komisję i zatwierdzony 

przez Przewodniczącego Rady.  

8. W nagłych przypadkach losowych zapomogę losową może przyznać Przewodniczący Rady W-

MOIIB. Przewodniczący Rady W-MOIIB informuje Komisję na bieżąco o podjętej decyzji, a 

Prezydium Rady na najbliższym posiedzeniu.  

 

§7 

1. Wypłata zapomogi losowej następuje gotówką z kasy lub przelewem na konto osoby 

zainteresowanej.  

2. Przy wypłacie z kasy wniosek o zapomogę losową stanowi załącznik do dokumentu kasowego.  

 

§8 

1. Środkami przeznaczonymi na zapomogi losowe rozporządza Rada W-MOIIB.  

2. Wysokość funduszu na dany rok winna być ujęta w budżecie Izby zatwierdzonym przez Zjazd 

W-MOIIB.  

3. Kontrolę nad gospodarką w zakresie udzielania zapomóg losowych sprawuje Komisja 

Rewizyjna W-MOIIB.  

4. Koszty działalności Komisji obciążają budżet Izby.  

 

 

§9 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt. 26 wolne od 

podatku są zapomogi wypłacane podatnikom w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, długotrwałej choroby do określonej wysokości dla danego roku podatkowego.  

 

§10 

Obsługę administracyjną, prawną oraz finansowo-księgową działalności samopomocowej 

zapewnia biuro W-MOIIB.  

 

 


