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Temat szkolenia:
OCENA STANU TECHNICZNEGO I PRZYCZYN AWARII WSPÓŁCZESNYCH
SILNIKÓW SPALINOWYCH
Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych Zarządu Głównego SRTSiRD i Oddział Szkoleniowy - Warszawa II, organizują szkolenie specjalistyczne dla rzeczoznawców samochodowych Stowarzyszenia, asystentów rzeczoznawców i kandydatów na rzeczoznawców samochodowych, likwidatorów
szkód komunikacyjnych, biegłych sądowych oraz zainteresowanych tematem szkolenia. Szkolenie jest
uznawane jako forma podnoszenia kwalifikacji w procesie certyfikacji rzeczoznawców samochodowych.
Wykładowcy: mgr inż. Wojciech BARDZIŃSKI -PIMot i mgr inż. Mariusz RADZIMIERSKI-WAT
Program 8. godzinnego szkolenia obejmuje:
1. Metodyka i nieprawidłowości wykonywania ocen technicznych silników.
2. Objawy niesprawności różnych układów silników spalinowych.
3. Badanie sprawności silników z wykorzystaniem diagnoskopów.
4. Interpretacja kodów niesprawności zarejestrowanych przez diagnoskopy.
5. Przykłady i przyczyny awarii elementów współczesnych silników spalinowych.
6.Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Termin szkolenia:

14 kwietnia 2018 r. (sobota).

Początek szkolenia:

godz. 9.00.

Miejsce szkolenia:

siedziba SRTSiRD Warszawa ul. Kochanowskiego 45.

Kierownik szkolenia:

dr inż. Bolesław Pankiewicz - tel. kom. 607 038 172.

Koszt szkolenia:

200 + 23% VAT = 246 zł brutto dla członków Stowarzyszenia
oraz 300 + 23% VAT = 369 zł brutto dla osób spoza Stowarzyszenia.

Zgłoszenia na e-mail szkolenie@rzeczoznawcy.com.pl lub telefonicznie do kierownika szkolenia
będą przyjmowane do dn. 9.04.2018 r.
Liczba miejsc ograniczona, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z braku kworum.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, adres e-mail, nr telefonu oraz PESEL.
Dane potrzebne są do wystawienia zaświadczenia i ewentualnie faktury.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji szkolenia oraz wystawienia faktury. zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. 1997 nr. 133 poz. 833). Stowarzyszenie
RTSiRD zapewnia prawo do wglądu i zmian danych osobowych.

Wpłaty należy dokonywać do 9.04.2018r. na konto:
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych i Ruchu Drogowego
01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego nr 45
rachunek nr:
61 1050 1054 1000 0022 6349 5588 z dopiskiem: „Ocena silników”

