
INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się  
do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. www.piib.org.pl   
 

 
 

Aktywacja konta 
 
Aby korzystać z funkcji oferowanych w module członkowskim na portalu PIIB należy na początku aktywować 
konto członkowskie, za pomocą loginu i hasła aktywacyjnego przesłanego z czasopismem Inżynier 
Budownictwa.  
 
Proces aktywacji konta wygląda następująco: 
 
1. W polu nr członkowski (login) wpisujemy dużymi literami swój numer członkowski, np. SLK/BO/0000/01 
2. W polu hasło wpisujemy hasło aktywacyjne 

3. Podajemy wskazane przez system cyfry ze swojego numeru PESEL w celu weryfikacji 
 

 
 
UWAGA! 
Jeśli wyświetli się komunikat  o następującej treści: 
„W systemie nie ma zarejestrowanego numeru PESEL dla osoby o numerze członkowskim SLK/XX/XXXX/XX. 
Proszę o zgłoszenie się do macierzystej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”’; należy przekazać swój 
numer PESEL do ŚlOIIB celem wprowadzenia go do bazy danych Dokończenie procedury aktywacji konta będzie 
możliwe dopiero po uzupełnieniu danych. 
 
  

http://www.piib.org.pl/


4. Wpisujemy swój adres mailowy – na ten adres zostanie wysłany link do zakończenia aktywacji konta 
 

 
 
UWAGA! Jeden adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby! 
 
5. Odbieramy wiadomości e-mail i po kliknięciu w link  ustalamy swoje własne hasło dostępu (hasło musi 

zawierać co najmniej 8 znaków, małe i duże litery oraz cyfry) 
 

 
 
6. Po poprawnym wprowadzeniu nowego hasła należy kliknąć „Zmień”. Operacja ta kończy proces aktywacji 

konta członkowskiego. Od tego momentu serwis jest aktywny i można z niego pobierać zaświadczenia 
elektroniczne. Kolejne logowania następują z wykorzystaniem podanego przez Państwa hasła. 

 

Pobieranie zaświadczeń 

W celu pobrania zaświadczenia elektronicznego należy po zalogowaniu się do portalu PIIB za pomocą swojego 
loginu tj. (pełnego numeru członkowskiego wpisanego dużymi literami) oraz ustanowionego przez siebie 
hasła, przejść do zakładki: „Przeglądaj zaświadczenia” i kliknąć w link PDF przy zaświadczeniu, które chcemy 
pobrać.  

 

 

  



Zaświadczenie ma postać pliku PDF zgodnego ze wzorem tradycyjnych papierowych zaświadczeń, które 
zostało podpisane elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu cyfrowego. 
Fakt podpisania dokumentu jest symbolizowany przez ikonkę podpisu elektronicznego w lewym dolnym 
rogu pliku PDF.  
Zaświadczenie jest podpisane przez Przewodniczącego okręgowej izby właściwej dla danego członka PIIB. 
Dokument w postaci elektronicznej przechowywany na elektronicznym nośniku (dysku komputera, pamięci 
przenośnej, płycie CD/DVD) jest dokumentem z podpisem równoważnym podpisowi odręcznemu. 
Zaświadczenie zawiera unikalny kod weryfikacyjny, dzięki czemu może zostać również wydrukowane 
do postaci papierowej – kod weryfikacyjny pozwoli jednoznacznie sprawdzić wiarygodność zaświadczenia na 
stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl). 

 

  

http://www.piib.org.pl/


Weryfikacja podpisu elektronicznego 

Jeśli ikonka podpisu ma postać żółtego znaku zapytania, to znaczy, że Acrobat Reader na tym komputerze 
nie zna jeszcze certyfikatu, którym został podpisany plik zaświadczenia. 

1. Aby zweryfikować podpis elektroniczny w samym dokumencie PDF zaświadczenia, należy otworzyć 
zaświadczenie w  programie Acrobat Reader oraz kliknąć na symbol znajdujący się w lewym dolnym rogu 
zaświadczenia.  

 

 
 
2. Następnie należy kliknąć na „Właściwości podpisu” 
 

 

3. W polu właściwości, wybieramy opcję „Pokaż certyfikat”  

 

 

  



4. Klikamy w zakładkę „Zaufane”, by przejść do okna dodawania certyfikatu do zaufanych. 
 

 

 
 

5. Aby dodać certyfikat do zaufanych klikamy na opcję „Dodaj do zaufanych tożsamości” 
 

 

 

  



6. Akceptujemy, by dodać certyfikat do zaufanych klikając OK. 

 

7. Klikamy jeszcze raz OK, aby wyjść z okna „Przegląd certyfikatów”. 

 

8. Następnie klikamy „Zatwierdź podpis”, a potem „Zamknij”. 

 

 

  



9. Po zatwierdzeniu podpisu ikona w lewym dolnym rogu strony powinna wyglądać następująco: 
 

 

 
 
 

  



Weryfikacja zaświadczeń elektronicznych 
 
W celu weryfikacji wiarygodności zaświadczenia elektronicznego należy przepisać kod weryfikacyjny 

(widoczny na zaświadczeniu) w odpowiednie pola na stronie głównej http://www.piib.org.pl – w prawym 
górnym rogu. 
 

 

 
Po wpisaniu poprawnego kodu weryfikacyjnego pojawią się dane odpowiadającego mu zaświadczenia: 
 

 
 
W przypadku wpisaniu złego kodu weryfikacyjnego użytkownik zostanie o tym powiadomiony o tym 
poniższym komunikatem: 

 
 
Ustawienia 
 
Zwracamy uwagę, iż istnieje możliwość otrzymywania zaświadczeń elektronicznych bezpośrednio na swój 
adres poczty elektronicznej bez konieczności logowania się do portalu PIIB. W tym celu należy po 
zalogowaniu się do modułu członkowskiego zaznaczyć w ustawieniach opcję: „zgoda na wysyłanie pocztą 
elektroniczną nowych zaświadczeń”. Wówczas, po opłaceniu składek za kolejny okres, nowe zaświadczenie 
zostanie wysłane bezpośrednio na skrzynkę e-mailową członka ŚlOIIB. 
 

  



Restartowanie hasła dostępowego 
 
Jeżeli członek ŚlOIIB aktywował już swoje konto na portalu PIIB i zapomniał ustanowione przez siebie hasło 
dostępowe, możliwe jest jego zrestartowanie. W tym celu należy skorzystać z opcji  Nie pamiętasz hasła 
 
 

 

 

Następnie należy podać swój adres mailowy, który został zarejestrowany w bazie podczas aktywacji konta. 

 

 

Jeśli adres znajduje się w bazie, wysyłany jest na niego link uprawniający osobę do zmiany hasła 
Należy odebrać wiadomość e-mail i kliknąć link otwierający następujący formularz. 

 

Wprowadzamy nowe hasło ( zawierające co najmniej 8 znaków, małe i duże litery oraz cyfry).  

Zmianę hasła należy zaakceptować przyciskiem „Zmień”. 


