
 
 
 

WNIOSEK 
O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
 
 
Wnoszę o wpisanie na listę Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

1. ................................................................................     2. ......................................... 
(Nazwisko i imiona)                                                    (imię ojca)  

3.  PESEL ..........................................……………..           4. ........................................ 
      (Nazwisko rodowe) 

5. Adres zamieszkania ................................................................................................. 
  (kod, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

      .................................................................................................................................. 

6. Adres do korespondencji .......................................................................................... 
  (kod, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

     ................................................................................................................................... 

7. Tel. ................................  e-mail. ............................................................................... 

8.  Posiadane uprawnienia ............................................................................................ 

     ................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................                    
                      (nr ewidencyjny, rok wydania, przez kogo, specjalność)  

 
 
*Administratorem danych osobowych jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 80-369 Gdańsk al. Rzeczypospolitej 4/155. 
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail: iod@pom.piib.org.pl. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu przyjęcia 
w poczet członków POIIB. Podstawą przetwarzania są: Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie współpracy administracyjnej za 
pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE. Dane osobowe udostępniane są 
podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji 
zadań statutowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają 
profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie 
danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji 
zadań. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 
*Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. za składanie fałszywych oświadczeń w sprawach objętych niniejszym wnioskiem. 

 
 
 

………………………………….      ……………………. 
(miejscowość, data)                                                                             (podpis) 

 
 
Członek Izby skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz 
ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, przed ponownym wpisem 
na listę członków właściwej okręgowej izby podlega obowiązkowi przeszkolenia uzupełniającego (art. 42 ust. 
2a ww. ustawy). Szczegółowe informacje w biurze POIIB, tel. 324-89-77 wew. 2 

 
Załączniki: 
 
1) kopia uprawnień – zgodnie z KPA art.76a §2, Dz.U.00.98.1071 z dn. 14 czerwca 1960r, uprawnienia wydane 
przez instytucje inne niż POIIB muszą być potwierdzone notarialnie lub przez organ, który je wydał. Zgodnie z 
art.76a §2b po przedłożeniu oryginału uprawnień, zgodność odpisu dokumentu z oryginałem poświadcza 
pracownik POIIB 
 
2) kopie dowodów wpłat 
  
W sprawie numerów kont i wysokości opłat proszę o kontakt z biurem POIIB, tel. 58 324-89-77 wew.2. 
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