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Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki 
Samochodowej i Ruchu Drogowego – obecnie.

• Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Polski, zrzesza  
ponad 1100 kwalifikowanych rzeczoznawców samochodowych skupionych w 29 Oddziałach 
terenowych. Rzeczoznawcy wykonują usługi w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego na 
terenie całej Polski w ponad  40 współpracujących na zasadach partnerstwa ze Stowarzyszeniem   
jednostkach gospodarczych . 

• Stowarzyszenie jest Członkiem Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych 
F.I.E.A., Członkiem Rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego i Członkiem założycielem 
Polskiej Izby Motoryzacji. 

• Przy Stowarzyszeniu w 2000 roku zostało utworzone Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców 
Samochodowych, akredytowane  przez  Polskie Centrum Badań i Akredytacji jako jednostkę
certyfikującą rzeczoznawców samochodowych dla wszystkich jednostek rzeczoznawczych w 
kraju.

• W roku 2006 przy Stowarzyszeniu utworzono Instytut Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu 
Drogowego wykonujący opinie, oceny i ekspertyzy dla wymiaru sprawiedliwości, instytucji i 
osób fizycznych.
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Procedura naboru kandydatów na 
RzeczoznawcówSRTS i RD.

Kandydat  na rzeczoznawcę Stowarzyszenia powinien:

1. posiadać obywatelstwo polskie,

2. być w wieku 25-50 lat,

3. posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe,

4. posiadać co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową, w zagadnieniach związanych z motoryzacją,

5. posiadać prawo jazdy co najmniej kategorii C1 lub C,

6. być sądownie nie karanym,

7. wykazać się wzorcową postawą moralną, etyczną obywatelską i społeczną,

8. posiadać rekomendację rzeczoznawcy Stowarzyszenia,

9. pozytywnie zaliczyć egzamin wstępny,

10. odbyć staż asystencki polegający na praktycznej nauce sporządzania ekspertyz pod nadzorem 
rzeczoznawcy,

11. pozytywnie zaliczyć egzamin końcowy i weryfikacyjny 



Przyrzeczenie rzeczoznawcy

Po zaliczeniu procedur egzaminacyjnych kandydat składa przyrzeczenie następującej treści: 

Świadom znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem, 
przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki Rzeczoznawcy -
członka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu 
Drogowego, będę wykonywał z całą sumiennością i bezstronnością, 
według najlepszej mojej wiedzy, woli i sumienia oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.



Kodeks etyki zawodowej

Przyrzeczenie jest uzupełnione obowiązującym 
w Stowarzyszeniu Kodeksem Etyki Zawodowej 
Rzeczoznawcy Samochodowego 



Legitymacja  członkowska

Zakończeniem procedury przyjęcia kandydata na rzeczoznawcę - członka Stowarzyszenia - jest 
otrzymanie przez niego legitymacji członkowskiej.
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Certyfikacja Rzeczoznawcy
Certyfikat kompetencji zawodowych rzeczoznawcy 
samochodowego uzyskuje się w jednostce certyfikacyjnej 
posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji ( PCA).  
O certyfikat rzeczoznawcy samochodowego może ubiegać się
osoba, która:

1. posiada wyższe wykształcenie,

2. posiada 5-cio letnią, wymaganą praktykę zawodową w dziedzinie 
związanej z motoryzacją,

3. posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C,

4. nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

5. posiada doświadczenie zdobyte w ciągu co najmniej 2 lat pracy 
jako rzeczoznawca samochodowy, wykonując w tym czasie co 
najmniej 20 ekspertyz dziedziny rzeczoznawstwa samochodowego,

6. posiada przeszkolenie z zakresu systemów zarządzania jakością, 
zasad akredytacji certyfikacji,

7. podpisała umowę o współpracy rzeczoznawcy z jednostką
certyfikującą w zakresie dotyczącym wydania i nadzorowania 
certyfikatu.
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Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” a 
Rzeczoznawca samochodowy.

Rzeczoznawcą samochodowym według ustawy prawo o ruchu drogowym jest:

1. (Art.79a ustawy - Prawo o ruchu drogowym):

Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która:

• Posiada wyższe wykształcenie 

• Posiada 5-letnią wymagana praktykę zawodową w dziedzinie 
związanej z motoryzacją; 

• prawo jazdy A,B.C1 lub C; 

• nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne; 

• posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany 
przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;

• została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych;

2. Minister właściwy do spraw transportu wpisuje na listę rzeczoznawców 
samochodowych osobę, która spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2- 6 i 
potwierdza wpis wydając zaświadczenie.

Potwierdzeniem wpisu na listę rzeczoznawców jest uzyskanie zaświadczenia - legitymacji.
Uzyskanie tytułu rzeczoznawcy samochodowego nie jest proste i łatwe, ale daje ogromną satysfakcję
zawodową i skłania członków naszego Stowarzyszenia do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i dbałości o  
jakość świadczonych usług.
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RZECZOZNAWCY SAMOCHODOWI
z listy Ministra wła ściwego ds. transportu, posiadający certyfikat kompetencji 

są zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” powołani do wykonywania    następujących 
rodzajów opinii w  systemie badań technicznych:

1. Ustalenie cech identyfikacyjnych pojazdu

Art. 66a ust. 3 - okoliczności o których mowa w ust 2 pkt 6 i 7

(ust 2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych 
w przypadku pojazdu :

6) w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas   wypadku   
drogowego albo podczas naprawy,  

7) zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona),

powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 
79a, opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjn ą lub jednoznacznie wykluczać
ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na 
brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

Uprawnienia Rzeczoznawcy samochodowego 
według Ustawy – „Prawo o ruchu drogowym”
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2. Uznanie pojazdu za unikatowy

Art. 79 ust 4 pkt 3 Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

3)mającego co najmniej 25 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający 
szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

3. Ustalenie podstawowych parametrów pojazdu

Art. 81 ust 9a - w razie powstania trudności w ustaleniu podstawowych parametrów pojazd
badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o 

którym mowa w art. 79a.

Wyżej wymienione przepisy wskazują, że rzeczoznawca samochodowy jest trwale wpisany w system badań
technicznych.

Uprawnienia Rzeczoznawcy samochodowego 
według Ustawy – „Prawo o ruchu drogowym”


