
Ankieta 
na temat prenumeraty czasopism naukowo-technicznych 

dla członków POIIB w 2023 r. 

 
…………………………………………………………….. 
          imię i nazwisko 
 

 
…………………………………………………………….. 
           nr członkowski  

Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y otrzymywaniem od 1 stycznia 2023 r. jednego z podanych 

niżej* czasopism naukowo-technicznych? 

 

 „Inżynieria i Budownictwo” (roczna prenumerata – 181,44 zł) 

 „Przegląd Budowlany” (roczna prenumerata – 181, 44 zł) 

 „Materiały Budowlane” (roczna prenumerata - 270,00 zł) 

 „Wiadomości Projektanta Budownictwa” (roczna prenumerata - 178,56 zł) 

  „Miesięcznik INPE”  (roczna prenumerata - 171,72 zł) 

 „Elektroinstalator” (roczna prenumerata - 210,60 zł) 

 „Gospodarka Wodna” (roczna prenumerata - 345,60 zł) 

 „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” (roczna prenumerata- 324,00 zł) 

 „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (roczna prenumerata - 324,00 zł) 

 „Miesięcznik INSTAL” (roczna prenumerata  - 272,16 zł) 

 „Przegląd Telekomunikacyjny” (roczna prenumerata - 270,00 zł) 

 „Inżynieria Morska i Geotechnika” (roczna prenumerata – 86,40 zł) 

 „Wiadomości Elektrotechniczne” (roczna prenumerata – 356,40  zł)  

 „Mosty” (roczna prenumerata - 264,00 zł) 

 „Rynek Instalacyjny” (roczna prenumerata - 130,00 zł) 

 „Budownictwo i Prawo” (roczna prenumerata - 72,00 zł) 

 

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa opłaci swoim członkom 75% rocznej 
prenumeraty jednego wybranego czasopisma naukowo-technicznego.  
Przy tytułach czasopism podano orientacyjny koszt prenumeraty rocznej. Cena może wzrosnąć  
o 10-25%. 
 
Prosimy członków POIIB zainteresowanych ulgową prenumeratą wskazanego czasopisma o przesłanie 
wypełnionej ankiety pocztą lub e-mailem do 7 października 2022 r. na adres: 

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

80-369 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155 

e-mail: dzial.czlonkowski@pom.piib.org.pl 
 

Brak odpowiedzi traktowany będzie jako rezygnacja z możliwości zaprenumerowania czasopisma. 

Wybranie jednego z  czasopism traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że członek POIIB przyzwala na 

udostępnienie jego danych teleadresowych firmie rozsyłającej prenumeratę. Celem przetwarzania jest dofinansowanie prenumeraty 

oraz umożliwienie dostarczenia prenumeraty. Podstawą przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO jest zgoda. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez czas trwania prenumeraty. Członek POIIB ma prawo do wycofania się ze zgody pisząc na adres 

e-mail administratora, prawo do żądania usunięcia danych zebranych na podstawie zgody oraz bycia zapomnianym. 

 

 

……………………………………………………. 

      (własnoręczny podpis) 

* Prosimy zaznaczyć odpowiednie pole z lewej strony  

 


