
        STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO 
 E K S P E R T M O T  

ROK ZAŁOŻENIA 1948 
Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych 

Członek założyciel Polskiej Izby Motoryzacji 

ZARZĄD   GŁÓWNY 
01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 45, tel./fax: (0-22) 663-05-00, 663-09-49.  
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Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych (CSRS) Zarządu Głównego SRTSiRD 

zaprasza na szkolenie: 
„OPINIOWANIE POJAZDÓW ZABYTKOWYCH”   

w dniu 19 czerwca 2021 r. (sobota) 

Prowadzący szkolenie: dr inż. Wiesław Momot  

Program 8 godzinnego szkolenia: 

  
1) podstawowe definicje oceny wartościowania pojazdów w rozumieniu ustawy: 

„O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” z dnia 23 lipca 2003 r., 
2) procedura wpisywania pojazdów do ewidencji  ruchomych zabytków techniki, 

3) zasady opracowywania ocen i opinii pojazdów zabytkowych, 
4) zasady opracowywania kart ewidencyjnych pojazdów zabytkowych, 
5) opracowywanie wniosku o przeprowadzenie zgodności z warunkami technicznymi 

pojazdu zabytkowego, 
6) opracowywanie ocen i opinii pojazdów uznanych za kolekcjonerskie w rozumieniu   

prawa celnego, 
7) metodyka opracowywania ocen i opinii pojazdów unikatowych i historycznych 

w rozumieniu prawa o ruchu drogowym i  ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 
 

Miejsce Szkolenie zdalne w systemie Teams w terminie: 19.06.2021r. godz. 9:00 – 15:00 

Koszt 300 zł (brutto) dla członków Stowarzyszenia, 400 zł (brutto) dla osób spoza SRTSiRD 

Kontakt Wiesław Momot, tel. kom. 608 648 465,  Krzysztof Środa, tel. kom. 606 417 368   

Dostępny na stronie Stowarzyszenia Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 14.06.2021 r. na 

adres e-mail: szkolenie@rzeczoznawcy.com.pl  lub pocztą na adres Zarządu Głównego Stowarzy-

szenia. 

Wpłaty należy dokonać do 15.06.2021 r. na konto:  

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego 
01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego nr 45 

rachunek nr: 61 1050 1054 1000 0022 6349 5588 z dopiskiem: „Pojazdy Zabytkowe” 

Uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa, uznawane przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznaw-
ców Samochodowych SRTSiRD. Liczba miejsc ograniczona,  
* Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji szkolenia oraz wystawienia faktury, zgodnie z Rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rządu (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2018r., poz. 1000 z póź. zmianami) na przetwarzanie danych osobowych konkretnej osoby. 

SRTSiRD 

 
 


