
SLK/………/…………../…….. 
                                                                                                           (numer wpisuje Biuro ŚlOIIB) 

W N I O S E K 
O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW  
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 
Wnoszę o wpisanie na listę Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w Katowicach 

 
1. .................................................................................. 2. ........................................ 

(imię i nazwisko)        (imię ojca) 
 

3.  PESEL:  .......................................                            4. ............................................ 
(nazwisko rodowe) 

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

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

 
6. Telefony  ............................ Fax: ......................... e-mail........................................... 

 
7. Posiadane uprawnienia ............................................................................................. 

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

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

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

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

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

 
8. Tytuł zawodowy i naukowy ........................................................................................ 

   

================================================================ 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, 
40-467 Katowice ul. Adama 1B celach statutowych Izby. Zgoda jest, niezbędna do realizacji zadań statutowych. 
Zostałem/zostałam poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Zgoda 
może być odwołana w każdym czasie. Zebrane dane będą przekazywane Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa 
ul. Mazowiecka 6/8 00-048 Warszawa zgodnie ze statutem. 

 
2. Oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawnienia członka samorządu zawodowego określone w ustawie z dnia 

15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2014 poz. 1946) oraz że 
zapoznałem się ze statutem Izby i akceptuję jego postanowienia. a także z Kodeksem etyki zawodowej członków 
PIIB.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że na stronie internetowej PIIB www.piib.org.pl i stronie ŚlOIIB: www.slk.piib.org.pl 
publikowane są obowiązujące Członków Izby akty prawne, a także informacje dotyczące ubezpieczenia oraz 
aktualności z zakresu działania samorządu zawodowego.  

4. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania ŚlOIIB o każdej zmianie adresu i przyjmuję do wiadomości, że 
zaniechanie tego obowiązku oznaczać będzie, że korespondencja wysłana na podany adres uznana zostanie za 
skutecznie doręczoną.  

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

 (miejscowość, data)         (podpis) 
 
 

Załączniki : 1) kopie uprawnień ....... szt.(potwierdzone notarialnie lub oryginał do wglądu)
 

  2) kopia wpłaty wpisowego  100,00 zł na konto: 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695 

 

UWAGA: 
* Wniosek należy wypełnić drukiem lub na maszynie 

http://www.slk.piib.org.pl/

