członkostwo od*:

PODLASKA
OKRĘGOW A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

-

-

nr ewidencyjny członka*:

/

/

/

* wypełnia pracownik biura POIIB

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW
PODLASKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
.........................................................

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

imiona, nazwisko

imię ojca, (ew. nazwisko panieńskie kandydatki)

-

-

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

data urodzenia

miejsce urodzenia

nr PESEL

MIEJSCE ZAMIESZKANIA:
kod:

-

ADRES DO KORESPONDENCJI:
kod:

-

miejscowość:............................................................ miejscowość:............................................................
ul.......................................................................... ul..........................................................................

(0)
tel. kom.: (0-

-

tel.:

)

-

(0)
tel. kom.: (0-

-

tel.:

-

)

-

-

e-mail:...................................................................

MIEJSCE PRACY:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
nazwa, adres, telefon

UPRAWNIENIA BUDOWLANE:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
nr ewidencyjny, wydane przez..., specjalność
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
1997 r. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

........................................
miejscowość, data
Załączniki:
1. oryginał lub odpis notarialny posiadanych uprawnień budowlanvch ..... szt.,
2. kopie dowodów wpłat wpisowego, składek i rocznego ubezpieczenia OC

........................................
podpis

OPŁATY POSZCZEGÓLNYCH SKŁADEK PROSIMY WNOSIĆ:

1. na konto PODLASKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,
15-281 BIAŁYSTOK, UL. LEGIONOWA 28 LOK. 402,
BGK O/Białystok numer: 79 1130 1059 0500 0000 0002 7844
- wpisowe: 100 zł
- składka okręgowa za 6 (174 zł) lub 12 (348 zł) kolejnych miesięcy
Razem włączając wpisowe: 274 zł lub 448 zł

2. na konto POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,
00-048 WARSZAWA, UL. MAZOWIECKA 6/8,
numer: INDYWIDUALNY NUMER KONTA

__ ____ ____ ____ ____ ____ ____
(w celu nadania indywidualnego numeru konta należy skontaktować się z biurem POIIB)

- roczne ubezpieczenie OC: 70 zł
- roczna składka na działalność Izby Krajowej: 72 zł
Razem: 142 zł

UWAGA!
Składkę z tytułu przynależności do Izby należy wnieść do 15-go dnia miesiąca przed początkiem okresu
składkowego.
Początkiem
okresu
składkowego
jest
zawsze
pierwszy
dzień
miesiąca.
Wpłaty z tytułu ubezpieczenia należy dokonać do 15-go dnia miesiąca przed początkiem miesiąca
rozpoczynającego okres składkowy.

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
ul. Legionowa 28 lok. 402 (IV p.), 15-281 Białystok,
tel./fax: 0-85 742 49 30, 742 49 55, fax: 0-85 742 49 45

