
 

V. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRENUMERATY CZASOPISMA 

TECHNICZNEGO 
 

I. WYPEŁNIA CZŁONEK POIIB (białe pola wypełnić, a właściwe okienka zaznaczyć X): 

1 
Imię i 

Nazwisko 
 

2 
Numer 

członkowski 
PDL/ 

3 Adres  

4 Telefon  

5 E-mail  

6 Numer konta                                 
 

II. Przedmiot dofinansowania – PRENUMERATA CZASOPISMA TECHNICZNEGO 

1 

Nazwa 

czasopisma z 

listy POIIB  

 

3 
Koszt 

prenumeraty 
złotych 

4 

Wnioskowan

a wysokość 

dofinansowa

nia 

złotych 

6 

Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania jest dostarczenie: 

- rachunku/faktury vat za prenumeratę, 

- potwierdzenia pełnej zapłaty za prenumeratę, 

Proszę o udzielenie dofinansowania w kwocie wynikającej z Regulaminu wspierania doskonalenia 

zawodowego członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

 

 
(miejscowość, data)                                                                                                                         (podpis członka POIIB) 

 

 

 

 

III. WYPEŁNIA POIIB: 

1 Członek ma opłacone składki do  

2 
Wykorzystany roczny limit 

dofinansowania 
złotych 

3 
Przyznana wysokość 

dofinansowania 
złotych 

IV. DECYZJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY POIIB O PRZYZNANIU DOF.: 



Przyznaję dofinansowanie/Odmawiam przyznania dofinansowania. 

 
 

 

(data)                                                                                                               (podpis Przewodniczącego Rady POIIB) 

V. Dostarczono poniższe załączniki./Nie dostarczono załączników. 

 
rachunek/faktura vat za prenumeratę 

 
potwierdzenie pełnej zapłaty za prenumeratę 

VI. DECYZJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY POIIB O WYPŁACIE: 

Zatwierdzam dofinansowanie do wypłaty./Odmawiam wypłaty dofinansowania i postanawiam  

o cofnięciu dofinansowania. 

 
 

(data) 
 

(podpis Przewodniczącego Rady POIIB) 
 

Dane teleadresowe: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Legionowa 28 lok. 103 b, 15-281 Białystok 
Szczegółowych informacji udziela Biuro POIIB: tel. 85 742 49 30, szkolenia@podlaska-oiib.pl 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu danych osobowych (wskazanych we wniosku) przez 

Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa na potrzeby wnioskowanej czynności. Administratorem danych 

osobowych jest Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Legionowa 28 lok. 103 b, 15-281 Białystok, 

kontakt do inspektora danych osobowych: iod@piib.org.pl Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo 

dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, prawo do skargi oraz sprzeciwu do ich 

przetwarzania.  Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, iż dla realizacji celów statutowych, 

w tym do wykonania wnioskowanej czynności, oraz celem wykonania obowiązków nałożonych ustawą o samorządach 

zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, jest niezbędne.   

 

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

Data           Podpis 

 

mailto:iod@piib.org.pl

