
1 

 

Kwestionariusz osobowy kandydata  
na RZECZOZNAWCĘ KOSZTORYSOWEGO SKB 

 
1. Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 

2. Data i miejsce urodzenia ……......................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

4. Tytuł zawodowy lub stopień/tytuł naukowy, data uzyskania dyplomu, nazwa uczelni lub szkoły 

a) ............................................................................................................................................. 

b) ............................................................................................................................................. 

5. Przebieg pracy zawodowej (okresy, stanowiska, zakład pracy, miejscowość)  

a) .............................................................................................................................................. 

b) .............................................................................................................................................. 

c) .............................................................................................................................................. 

6. Kwalifikacje dodatkowe związane z kosztorysowaniem i kalkulacją cen w budownictwie  

(rodzaj, data, organ 

stwierdzający) ..........................................................................................................................................................

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

7. Uprawnienia rzeczoznawcze  związane z kosztorysowaniem i kalkulacją cen w budownictwie  

(rodzaj, specjalność, data, organ nadający)  

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

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

 

8. Prace naukowo-badawcze i inne opublikowane związane z kosztorysowaniem i kalkulacją cen  

w budownictwie (tytuł, objętość, rok, wydawnictwo)  

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

.................................................................................................................. 
9. Inne ważniejsze osiągnięcia, prace i doświadczenia zawodowe związane z kosztorysowaniem  

i kalkulacją cen w budownictwie  

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

.................................................................................................................. 
10. Znajomość języków obcych ........................................................................................................... 

 

11. Przynależność do Stowarzyszenia (data, funkcje, nr legitymacji)  

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

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

 

12. Referencji o mnie udzielić mogą: 

 

1. ........................................................................................................................................ 
(imię, nazwisko, stanowisko) 

 

2. ........................................................................................................................................ 
(imię, nazwisko,  stanowisko) 

 

 

...................................................,    ..........................................                                                       
 miejscowość, data        podpis kandydata  
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE  

DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………..  

Zamieszkały/a …………………………………………………………………………………….. 

 

składam oświadczenie dla: 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31 lok.327 

I oświadczam, że: 

 

(1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z  działalnością i promocją 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych przez to Stowarzyszenie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018  poz. 1000),  w tym w szczególności na zamieszczenie informacji 

dotyczących mojej osoby na stronie internetowej w/w Stowarzyszenia. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie również 

zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (czyli od 25 maja 2018 r.).  

TAK* / NIE*                                                                                                   

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

podpis  

 

(2) Wyrażam zgodę na wykorzystanie (rozpowszechnianie) zdjęć z moim wizerunkiem, dla potrzeb związanych  

z działalnością i promocją Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych przez to Stowarzyszenie, zgodnie  

z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880  

z późn. zm.), w tym w szczególności na zamieszczenie odpowiednich informacji dotyczących mojej osoby wraz ze 

zdjęciem na stronie internetowej w/w Stowarzyszenia.     

TAK* / NIE*                  

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

podpis  

 

(3) Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu, przeglądania, zmiany, sprostowania oraz usunięcia 

danych lub wycofania zgody co do przetwarzania moich danych osobowych, w przewidywanym okresie przez który 

dane osobowe będą przechowywane oraz przysługujących mi środkach ochrony prawnej. 

 

(4) Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych osobowych jest 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31 lok.327. 

 

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

  podpis  

 

Podanie ww. danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z danych osobowych w ramach bieżącej działalności Stowarzyszenia 

i brakiem możliwości uzyskania uprawnień RZECZOZNAWCY KOSZTORYSOWEGO SKB. 

 
∗ Niepotrzebne skreślić 

                                                                                                                          

 

 

Data …………………………………                                                       Podpis …………………………. 
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Wypełnia SKB: 

Opinia Zarządu SKB lub Oddziału/Koła SKB 

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

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

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

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

 

 

..................................................., dnia ...................... r.                     ..................................... 
(podpisy) 

 

 

Wniosek Komisji Kwalifikacyjnej SKB 

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

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

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

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

 

Warszawa, dnia ............................. r.                                                       ....................................... 
(podpisy) 

 

 

 

Uchwała Zarządu SKB nr ……………….z dnia ................................................... r. 

 

 

 

.......................................... 
(podpisy) 

 

Wydano legitymację RZECZOZNAWCY KOSZTORYSOWEGO SKB nr ................... z dnia .......................... 

 

 

 

 


