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UMOWA Z DNIA ……. 

NADZORU NAD CERTYFIKATEM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 

 
Koło Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych - SITKR (Jednostka Certyfikująca Personel), 

mający swoją siedzibę w Radomiu przy ul. prof. W. Krukowskiego 1, zwane dalej "KCRS”, 

reprezentowany przez Prezesa Koła  

dr inż. Miłosza Marczaka 

zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad certyfikatem kompetencji zawodowych nr: ………… 

z:1  .........................................., 

zwanym dalej "posiadaczem certyfikatu". 

 

 
§ 1 

Obowiązki posiadacza certyfikatu 
1. Posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych, zwanego dalej "certyfikatem", zobowiązuje się do   

jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem i przestrzegania wymagań dotyczących nadzoru. 
 W celu zachowania biegłości zawodowej, posiadacz certyfikatu zobowiązuje się do stałego 

podnoszenia kompetencji niezbędnych do wykonywania działalności rzeczoznawczej określonej  
w certyfikacie. Dla umożliwienia KCRS prowadzenia nadzoru nad certyfikatem2, jego posiadacz 
zobowiązuje się do przesyłania do KCRS pisemnej informacji o fakcie wykonywania ekspertyz  
i przebytych szkoleniach, kursach lub innych formach doskonalenia kompetencji zawodowych. 

2. Informację taką, posiadacz certyfikatu przesyła co rok, licząc od daty wydania przez KCRS  
3. certyfikatu - druk SITKR3-004/1 
4. Bezzwłocznego poinformowania jednostki certyfikującej o sprawach mających wpływ na zdolność 

tej osoby do dalszego spełniania wymagać certyfikacyjnych. 
5. Posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych, zwanego dalej "certyfikatem", zobowiązuje się do 

przestrzegania zakresu na jaki udzielono certyfikacji 
6. Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się do niewykorzystywania certyfikacji w sposób mogący 

zdyskredytować jednostkę certyfikującą i nieskładania żadnych oświadczeń związanych  
z certyfikacją, które jednostka certyfikująca uznaje za mylące lub nieuprawnione. 

7. Zobowiązuje się zaprzestania stosowania wszelkich deklaracji zawierających jakiekolwiek 
powołanie się na jednostkę certyfikującą lub certyfikację w przypadku zawieszenia lub cofnięcia 
certyfikacji oraz zwrotu jednostce certyfikującej wszelkich wydanych przez nią certyfikatów. 

8. Zobowiązuje się nie wykorzystywać certyfikatu w sposób mogący wprowadzić w błąd  
9. KCRS SITK RP zachowuje wyłączne prawo własności do wydawanych certyfikatów. 
  

§ 2 
Reklama i promocja 

Posiadacz certyfikatu ma prawo podać do publicznej wiadomości, że posiada certyfikat kompetencji 
zawodowych wymagany do wykonywania określonego rodzaju ekspertyz (Wyłącznie w zakresie 
udzielonej certyfikacji). 

 
§ 3 

Poufność 
Pracownicy KCRS, związani z procedurą egzaminowania, oceną wynik ów  egzaminu, wydawania 
certyfikatów kompetencji zawodowych oraz prowadzenia rejestru certyfikatów, zobowiązani są do 
zachowania poufności informacji i danych w tym zakresie, z zastrzeżeniem ustępu 2. 

                                                 
1 Imię i nazwisko posiadacza certyfikatu 
2 Jednostka certyfikująca, akredytowana zgodnie z przepisami ustawy z 28.04.2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji 

oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 25.05.2000 r. wraz z późniejszymi zmianami), zobowiązana jest do prowadzenia 

nadzoru nad wydanym certyfikatem, w rozumieniu szczegółowych przepisów wykonawczych do ww. ustawy. 
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KCRS ma prawo podać do publicznej wiadomości imię i nazwisko posiadacza certyfikatu, numer  
i datę wydania certyfikatu oraz jego rodzaj. 
 

§ 4 
Skargi 

Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się do przechowywania zapisów wszystkich skarg, które dotyczą 
wykonanych ekspertyz, odpowiadających rodzajowi wydanego certyfikatu. 
 

§ 5 
Zawieszenie i cofnięcie certyfikatu 

1. Cofnięcie certyfikatu 
 utracił z mocy wyroku sądowego prawo wykonywania zawodu, prawa publiczne 
 wykazał się nieprzystosowaniem do wymagań pełnienia funkcji rzeczoznawcy w określonej 

specjalności 
 w dalszym ciągu postępowaniem swoim podważa dobre imię rzeczoznawcy nie stosuje się 

do zasad określonych w Kodeksie etyki rzeczoznawcy 
 w dalszym ciągu wykazał się nieprzystosowaniem do wymagań pełnienia funkcji 

rzeczoznawcy w określonej specjalności 
 w dalszym ciągu postępowaniem swoim podważa dobre imię rzeczoznawcy nie stosuje się 

do zasad określonych w Kodeksie etyki rzeczoznawcy 
 
2. Zawieszenie certyfikatu może nastąpić w przypadku: 

 na wniosek certyfikowanego. 
 w związku z trwającym postępowaniem. 
 w przypadku wątpliwości, co do obiektywizmu Rzeczoznawcy. W szczególności, gdy 

Rzeczoznawca pozostaje w stosunku zależności osobistej lub służbowej w odniesieniu do 
zamawiającego. 

 w okresie 12 miesięcy nie wykonywał ekspertyz 
 w ocenianym okresie rzeczoznawca nie wykazał się doskonaleniem swojej wiedzy 

zawodowej.  
 jeżeli osoba certyfikowana w dwóch zakresach, dla jednego z nich w okresie 1 roku nie 

wykonała żadnej ekspertyzy. 
 jeżeli osoba certyfikowana w trzech zakresach, dla dwóch z nich w okresie 1 roku nie 

wykonała żadnej ekspertyzy. 
 wykazał się nieprzystosowaniem do wymagań pełnienia funkcji rzeczoznawcy w określonej 

specjalności 
 postępowaniem swoim podważa dobre imię rzeczoznawcy, nie stosuje się do zasad 

określonych w Kodeksie etyki rzeczoznawcy 
 niedopełnienie obowiązków wynikach z nadzoru nad certyfikatem. 

 
3. Informacja dotycząca zawieszenia certyfikatu zawiera powód, datę zawieszenia ważności oraz 
warunki, po spełnieniu których ważność certyfikatu może być przywrócona. 
 
4. Cofnięcie certyfikatu może nastąpić przy: 
niespełnieniu w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikatu, 
zgłoszeniu rezygnacji przez posiadacza certyfikatu, utracie z mocy wyroku sądowego prawa 
wykonywania zawodu, prawa publiczne. 
 

§ 6 
Odwołania  

(Wystąpienie wnioskującego, kandydata lub osoby certyfikowanej o ponowne rozpatrzenie decyzji 
podjętej przez jednostkę certyfikującą dotyczącą jej/jego oczekiwanego statusu certyfikacji). 
 
Odwołania składa się w formie pisemnej (list, faks, poczta elektroniczna) w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać: imię i nazwisko składającego odwołanie, adres 
zamieszkania - ewentualnie adres do korespondencji, adres e-mail (jeżeli posiada),  określenie jakiej 
decyzji dotyczy, przedstawianie okoliczności uzasadniających odwołanie, numer ewidencyjny 



Załącznik nr 5 do procedury SITKR3-003 

SITKR3-003/1-KCRS wyd. VII z dnia 23.01.2022 r.   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oddział Radom 

 

wniosku o wydanie certyfikatu  lub  o ponowne wydanie certyfikatu  lub nr wydanego certyfikatu, 
podpis osoby składającej odwołanie. 

§ 7 
Nadzór 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w posługiwaniu się certyfikatem kompetencji 
zawodowych, jego posiadacz może zostać zobowiązany przez KCRS do złożenia wyjaśnień. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. We wszelkich sprawach, 
nieuregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 9 
Ważność umowy 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas trwania certyfikatu 
kompetencji. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje posiadacz 
certyfikatu a drugi pozostaje w KCRS.  
 
 
 
 
 
                     Prezes KCRS                      Posiadacz certyfikatu 
 
 
 
                .....................................                                                 ....................................... 
                 dr inż. Miłosz Marczak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pzm.pl/pliki/ccr/dokumenty/1_wniosek_o_wydanie_certyfikatu.pdf
http://www.pzm.pl/pliki/ccr/dokumenty/2_wniosek_o_ponowne_wydanie_certyfikatu.pdf

