
Warszawa, dn.............................. 

PSRiBS/...................../................./……………..* 

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW 

I BIEGŁYCH SADOWYCH 

JAKO CZŁONKA /zwyczajnego, nadzwyczajnego, honorowego, wspierającego/** 

 

Wnoszę o wpisanie na listę Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych: 

Imię i Nazwisko: ................................................................................................................. 

Imiona Rodziców: ............................................................................................................... 

Nazwisko Rodowe: ............................................................................................................. 

PESEL: ............................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia: .................................................................................................. 

Miejsce zamieszkania: ........................................................................................................ 

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

Adres do korespondencji: .................................................................................................... 

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

Telefon: ............................................................................................................................... 

E-mail: ................................................................................................................................. 

Wykształcenie: .................................................................................................................... 

Miejsce pracy (nazwa firmy) i adres pracy.......................................................................... 

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

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

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

Posiadane uprawnienia, zaświadczenia i kwalifikacje: ...................................................... 

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

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

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

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

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

 (nr ewidencyjny, rok wydania, organ wydający, specjalność) 

Nr konta bankowego dla wykonania opłat:  24 1140 2004 0000 3502 7670 5184 

*wypełnia PSRiBS 

** niepotrzebne skreślić 

UWAGA: dokumenty drukowa ć dwustronnie, wniosek wypełniać drukowanymi literami.   



Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 
 
 

      _______________________, dnia ______________ 20____ r.           
 miejscowość 

______________________ 
           (podpis) 
Informacje zamieszczone poniżej wypełnia komisja ZG PSRiBS 
 
Członkowie  wprowadzający: 
 
      ____________________________   ____________________________ 
 (imię i nazwisko)          (imię i nazwisko) 
 
      ____________________________   ____________________________ 
        (podpis)                  (podpis) 
 
 
Wniosek Zarządu: ____________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
      
 ________________________, dnia ____________  20___  r.         _____________________ 
              (podpis) 
 
12. Wniosek Komisji Kwalifikacyjnej PSRiBS  

       Protokółem  Komisji Kwalifikacyjnej PSRiBS nr ___________ z dnia _______________ 

a) zakwalifikowano w poczet członków ………………………………………..) 

b) nie odpowiada warunkom Statutu PSRiBS. 

 
_______________________________________________________________________ 

    (podpisy członków Komisji) 
 
 
Wydano odznakę PSRiBS i legitymację Nr _______________ 
 
Dnia ____________  20___   r. 

 

 

Załączniki do wniosku  

1. Potwierdzenia wpłaty: wpisowe  36zł, składka roczna  144zł,  opłata za wydanie karty 
członkowskiej 20zł.   /bez uiszczonej wpłaty wniosek będzie nie rozpatrzony/ 

2. Zdjęcie /wersja papierowa/elektroniczna/    
3. Oświadczenie  
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 



Warszawa, dn....................... 

 

 

PSRiBS/............../................../………….* 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 Ja ...................................................................................................., niżej podpisany(-na)  

   (Imię i Nazwisko) 

oświadczam, że znany mi jest Statut obowiązujący w Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców 

i Biegłych Sądowych oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

 

Oświadczam, iż: 
1. Przez cały czas swojego członkostwa w PSRiBS będzie przestrzegał reguł, zasad  

i standardów przyjętych w Statucie oraz regulaminach obowiązujących w PSRiBS. 

2. Będę aktywnie uczestniczył/a w działaniach Statutowych PSRiBS. 

3. Zobowiązuję się do opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach 

określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

4. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczących PSRiBS na wskazany Przeze 

mnie adres mailowy w deklaracji członkowskiej. 

 

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

                  (podpis) 

 

 

 

*wypełnia PSRiBS 



Warszawa, dn.................................. 

 

PSRiBS/............/................/……………* 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja ...................................................................................................., niżej podpisany(-na)  

   (Imię i Nazwisko) 

oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) WYRAŻAM 

ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rejestracji w PSRiBS. 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wewnętrznych 

Stowarzyszenia PSRiBS 

2. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich weryfikacji 

3. Zobowiązuję się do aktualizacji danych w terminie do 2 tygodni od dnia ich zmiany 

4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością 

Stowarzyszenia PSRiBS, na adres mailowy podany we wniosku.  

 

 

 

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

                  (podpis) 

 

 

*wypełnia PSRiBS 


