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SITKR3-003/1-KCRS wyd. V z dnia 20.11.2018r.   Stowarzyszenie  Inżynierów i Techników Komunikacji oddział Radom 

Decyzja o przyznaniu, bądź odmowie przyznaniu certyfikatu 
W kompetencjach (1), (2), (3) i (4)

Niniejszym wnioskuję o ponowną certyfikację w KCRS SITKR, w celu uzyskania 

certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego w kompetencjach: 

(1) Technika samochodowa.  
(2) Ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych.  
(3) Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych.   
(4) Elektronika i elektrotechnika w pojazdach, maszynach  i urządzeniach w tym 
        Elektroniczny dowód 
Imię ............................................... , Nazwisko ................................................ 
Data i miejsce urodzenia ...................................................................................... 
Nr dowodu osobistego .............................. PESEL ............................ ,NIP ................ 
Adres zamieszkania: 

kod..................miejscowość ....... ul. ........................................ ,nr 

Telefon  ......................................................................  

e-mail ......................................................  
Nazwa i adres ukończonej uczelni ............................................................................ 
Wydział/Instytut ................................................................................................ 
Posiadany tytuł zawodowy .................................................................................... 
Miejsce zatrudnienia .......................................................................................... 
Ukończone szkolenia i kursy .................................................................................. 
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SITKR3-003/2-KCRS wyd. IV z dnia 20.11.2018r.   Stowarzyszenie  Inżynierów i Techników Komunikacji oddział Radom 

 

i 

1 - Nie dotyczy Rzeczoznawców, którzy uzyskali certyfikat kompetencji w KCRS 
    2 - Rzeczoznawcy, którzy uzyskali certyfikat kompetencji w KCRS powinni dostarczyć wykaz opinii  
        zrealizowanych w ostatnim roku ważności certyfikatu. 
Inne 
Oświadczam, że: 
1.  Zostałem/am zapoznany/a z kryteriami kwalifikacji oraz wymaganiami procesu certyfikacji i 

wyrażam zgodę na poddanie się procesowi certyfikacji. 
2.  Złożyłem/nie złożyłem wniosku o rozpoczęcie procesu certyfikacji w innej jednostce certyfikującej 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu certyfikacji, zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). 

................................. , dn ...................................   ............................................................................................  
Miejscowość Podpis Wnioskującego 
 

Wypełnia Koło Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych 
Lp. Dokument Data 

wpływu 
Ocena 

kompletności 
Ocenę 

wykonał 
Data i 
podpis 

1 Wniosek o ponowną certyfikację rzeczoznawcy 
samochodowego 

    

2 Ocena ekspertyz     
3 Oświadczenie o niekaralności     
4 Zobowiązanie do przestrzegania zasad Kodeksu Etyki 

Zawodowej Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej i 
Ruchu Drogowego 

    

5 Umowa z KCRS dotycząca nadzoru nad certyfikatem 
kompetencji zawodowych 

    

6 Opłaty związane z procesem certyfikacji rzeczoznawców 
samochodowych 

    

7 Wniosek został zarejestrowany pod numerem   
8 Wyznaczenie terminu egzaminu   

9 

Wynik egzaminu certyfikującego 
 
 
 

Kompetencja (1)   
Kompetencja (2)   
Kompetencja (3)   
Kompetencja (4)   

Do wniosku dołączam następującą dokumentację1: 
L.p. Dokumenty TAK NIE 

1 Kserokopia certyfikatu kompetencji 1   

2 Kserokopia dowodu osobistego   

3 Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych   

4 Zaświadczenia o odbytej praktyce zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją przez 
okres co najmniej pięciu lat1 

  

5 Kserokopia prawa jazdy ( kategorie A, B, C1 lub C )   

6 Oświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne   

7 Spis wykonanych ekspertyz z dziedziny rzeczoznawstwa samochodowego z okresu ważności 
poprzedniego certyfikatu 2 

  

8 
Kopie ekspertyz z dziedziny rzeczoznawstwa 
samochodowego, w każdej z każdej kompetencji, o którą 
ubiega się Wnioskujący. 

3 z kompetencji (1) (o ile dotyczy)   
3 z kompetencji (2) (o ile dotyczy)   

3 z kompetencji (3) (o ile dotyczy)   
  3 z kompetencji (4) (o ile dotyczy)   

9 Kserokopia książki skarg i zażaleń z okresu ważności poprzedniego certyfikatu.   

10 Zdjęcie paszportowe   

11 
Zaświadczenie o odbyciu co najmniej jednego szkolenia w ostatnim roku z zakresu 
najnowszych rozwiązań techniki motoryzacyjnej lub innych związanych z zakresem 
kompetencji z jakich rzeczoznawca posiada certyfikat 
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SITKR3-003/2-KCRS wyd. IV z dnia 20.11.2018r.   Stowarzyszenie  Inżynierów i Techników Komunikacji oddział Radom 

10 Wydano certyfikat nr   
 

 
                          Oświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 
 
  Imię i nazwisko 
  Nr PESEL 
  Ja niżej podpisany oświadczam, że nie byłem karany wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 
 
 
miejscowość:                             dnia:                            podpis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


