MAP
(numer ewidencyjny, wypełnia Izba)

WNIOSEK
O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. za składanie fałszywych oświadczeń
w sprawach objętych niniejszym wnioskiem

Wnoszę o wpisanie na listę Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków
tel. 12/630-90-60, 630-90-61, fax. 12/632-35-59, e-mail: map@map.piib.org.pl, www.map.piib.org.pl

1. ……………………………………………………………………… 2. …………………………………………
(imię ojca)

(nazwisko i imiona)

3. PESEL
4. ………………………………… 5. ……………………………………
(obywatelstwo)

(nazwisko rodowe)

6. Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………….
(kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………………….
7. Adres do korespondencji ……………………………………………………………………................................
(kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………………….
8. Telefon kontaktowy ……………………………………………… Fax …………………………………………
9. Tytuł zawodowy i naukowy ……………………………e-mail …………………………………........................
10. Posiadane uprawnienia ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….............
(nr ewidencyjny, rok wydania, przez kogo, specjalność)
1.

2.

3.

4.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 101 z 2002r. w celach związanych z działalnością Izby
(osoby niewyrażające zgody winne przekreślić powyższy akapit)
Oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawnienia członka samorządu zawodowego określone w ustawie
z dn. 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (Dz.U. Nr 5/2001 poz. 42
z późn. zm.) a także w kodeksie etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Przyjmuję do wiadomości, że na stronie internetowej PIIB www.piib.org.pl i na stronie MOIIB www.map.piib.org.pl publikowane są
obowiązujące Członków Izby akty prawne, regulaminy, uchwały, a także informacje dotyczące ubezpieczenia oraz aktualności
z zakresu działania samorządu zawodowego.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania MOIIB o każdej zmianie danych osobowych lub adresu.

……………………………………………

……………………………………………

(miejscowość, data)
(podpis)
____________________________________________________________________________________________________________
Załączniki:
1. ORYGINAŁ lub notarialnie poświadczona kopia uprawnień ……szt. (do zwrotu po zakończeniu procedury wpisu)
lub KOPIA uprawnień niepoświadczona, JEŚLI ZOSTAŁY WYDANE PRZEZ MOIIB.
2. Kopie dowodu wpłaty
- wpisowe 100 zł.
- składka okręgowa: 174 zł. (płatne za 6 m-cy) lub 348 zł. (płatne za 12 m-cy)
na konto Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków
nr konta 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616
3. Kopie dowodu wpłaty za
- roczne ubezpieczenie OC - 70 zł.
- roczną składkę na działalność Rady Krajowej - 72 zł.
na konto Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa
(w sprawie numeru konta proszę kontaktować się z biurem MOIIB w Krakowie)
Uwaga:
 Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukiem).
 Wnioski złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

