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Nr ewidencyjny
wypełnia Izba MAZ
→
WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Wnoszę o wpisanie na listę Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
1.

.......................................................................................................................................... ………..

3.

…………………………………………………

Imiona i Nazwisko
Imię ojca

4.

2. ..................................... ….………………
Nazwisko rodowe

………………………..………………………..

Nr PESEL

5.

............................................ ….………………...

Miejsce urodzenia

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES ZAMIESZKANIA* ( Kod, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania )

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES do KORESPONDENCJI ( Kod, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania )

8.

.................................................................. ......... .............................................................. ….…

9.

.................................................. …...……….……..

Adres e – mail

Telefony kontaktowe

10. ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie ( Nazwa ukończonej szkoły / uczelni rok ukończenia,)

11. Tytuł zawodowy / naukowy: prof.

;

dr hab.

;

dr

;

mgr inż.

;

inż.

;

technik

;

majster

;

12. Uprawnienia Budowlane:
NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

L.P.

DATA WYDANIA
UPRAWNIEŃ
rok–miesiąc–dzień

UPRAWNIENIA WYDANE PRZEZ:

SPECJALNOŚĆ

1.

2.

3.

………………………………………………

Miejscowość, data

.............…………….……..……………..
Podpis

* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejsce faktycznego przebywania z zamiarem trwałego pobytu.
Załączniki:
1)
2)
3)

kopia uprawnień budowlanych poświadczone za zgodność z oryginałem *
kopia dyplomu lub świadectwa technikum potwierdzającego wykształcenie na podstawie, którego zostały wydane
uprawnienia budowlane poświadczona za zgodność z oryginałem*
kopia dowodu wpłaty wpisowego ( lub druk PDF ) – 100 zł na konto:

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA, 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36 B

02 8015 0004 0070 3930 2070 0001

Uwaga! *

Uprawnienia budowlane oraz dyplom poświadczony za zgodność
z oryginałem przez organ wydający lub notariusza

(* z wyjątkiem uprawnień budowlanych wydanych przez MOIIB oraz dyplomów składanych w ramach kwalifikacji
w MOIIB) Art. 76 a Kodeksu Postępowania Administracyjnego)

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: Pon. i Czw. 09:00 – 18:00; Wt. i Śr. 08:00 – 16:00, Piątek 08:00 – 14:00;
ADRES:
TELEFON:

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa
Dział Członkowski: (22) 878 04 11 e-mail: biuro@maz.piib.org.pl; www.maz.piib.org.pl
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INFORMACJA O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH:
Opłaty poszczególnych składek należy wnosić po nadaniu numeru członkowskiego
oraz indywidualnych numerów kont bankowych w MOIIB i PIIB.
1. MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa
- roczna składka członkowska na MOIIB, płatna za 12 m-cy – 348 zł lub w dwóch ratach po 174 zł
Składkę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe przyznane każdemu członkowi MOIIB.
2. POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ul. Kujawska 1, Warszawa
- roczna składka członkowska na działalność Krajowej Rady – 72 zł oraz roczna składka na
ubezpieczenie OC – 75 zł,

Płatne łącznie za cały rok w kwocie 147 zł
Składkę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe PIIB przyznane każdemu członkowi izby.
Uwaga: Na drukach przelewów należy podać swój numer członkowski
Informacja o przyznanym numerze członkowskim oraz indywidualnych numerach kont bankowych
zostanie wysłana pocztą, listem zwykłym oraz e-mailem, natomiast powiadomienie o wpisie na listę członków
wraz z zaświadczeniem potwierdzającym członkostwo zostanie wysłane pocztą, listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru po podjęciu stosownej uchwały. Numer członkowski oraz numery
kont bankowych będzie można uzyskać również w biurze MOIIB oraz na stronie internetowej
www.maz.piib.org.pl
Członkostwo w MOIIB zgodnie z art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa jak również Statutem PIIB §17, pkt 4 wiąże
się z obowiązkiem opłacania składek i ubezpieczenia OC.
Informujemy, iż członkostwo i ubezpieczenie OC będą ważne, o ile za dany okres zostaną opłacone obie
składki. Warunkiem wydania zaświadczenia jest wpływ składek na indywidualne konta MOIIB oraz PIIB. !!!
Okazanie dowodu wpłaty nie stanowi podstawy do wystawienia zaświadczenia !!!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://maz.piib.org.pl/o-izbie/rodo

OŚWIADCZENIE:
1. Oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawnienia członka samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa określone w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 5/2001 poz.42 z późniejszymi zmianami)
2. Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM postępowania przy ustaniu , zawieszeniu
i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa ( załącznik do uchwały nr 15/R/05
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25.05.2005 r. )
3. Wyrażam zgodę na doręczanie mi przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wszelkiej
korespondencji urzędowej również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany przeze
mnie we wniosku o wpis na listę członków adres e-mailowy. Dzień nadania korespondencji na ten adres
jest dniem jej doręczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
W przypadku zmiany adresu e-mail, zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia MOIIB w formie
pisemnej.
Warszawa, dnia ………………………

………………………………………..
( podpis )

