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Załącznik Nr 1 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania 

 tytułu Rzeczoznawcy PSRiBS – Wniosek  
 

 
 

…………………….dnia ……………………. 
 
........................................................... 
Imię i nazwisko 
 
........................................................... 
Kod, adres zamieszkania 
 
…....................................................... 
Telefon / adres e-mail  
 
 
 

Komisja Kwalifikacyjna Zarz ądu Głównego  
Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych 

01-461 Warszawa, ul. Bogatyńska 6 lok. U1 
 
 
 

WNIOSEK 
o nadanie tytułu Rzeczoznawcy PSRiBS 

 
Ja niżej podpisany, składam wniosek o nadanie mi tytułu Rzeczoznawcy PSRiBS 

w specjalności............................................................................................................................... 

Posiadam: 

1) wykształcenie ................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 (tytuł naukowy/zawodowy, nazwa uczelni, data ukończenia, nr dyplomu) 

2) uprawnienia....................................................................................................................... 
w specjalności* ............................................................................................................................ 
wydane przez ................................................................................................................................ 
numer uprawnień......................................................... data wydania .......................................... 

3) .............lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem, w tym w projektowaniu  

.............lat i wykonawstwie.........................lat. 
inne....................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

4) dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie i korzystam w pełni z praw publicznych. 

 
 
 

 
 
 

……………………………….…..... 
podpis Wnioskodawcy  

 
 
 
 
 
Załączone dokumenty: 
 

1) wniosek (zał. nr 1) 
2) odpis dyplomu ukończenia szkoły 
3) życiorys zawodowy 
4) zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (zał. nr 3) 
5) dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne 
6) kartę osobową, 
7) potwierdzenie posiadania dorobku praktycznego w zakresie objętym 

rzeczoznawstwem 
8) 2 opinie o kandydacie (zał. nr 4) 
9) oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k.,  

o zgodności złożonych oświadczeń z prawdą 
10) ........................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania 

 tytułu Rzeczoznawcy PSRiBS – Karta osobowa 
 
 

 
…………………….dnia ……………………. 

 
 
 
 

KARTA OSOBOWA 
 
 

1. Imiona………………………………………………………………………….….….…... 
2. Nazwisko……………………………….…………………….……………………….….. 
3. Nazwisko rodowe………………………………………………………….….….……..... 

4. Adres zamieszkania (z kodem pocztowym) ……………………………………….…….. 
……………………………………………………………………….………………….... 

5. PESEL....…………………………………...…………………………..…...…………..... 

6. Numer legitymacji PSRiBS………………….………………………………….……...… 

7. Adres e-mail ………………………………...……………………………………...……. 
8. Telefon; służbowy ……………….… 

domowy………………………..…… 
komórkowy……………………….… 
fax………………………...………… 

9. Wykształcenie…………………………………………………………..………………… 

10. Kierunek wykształcenia…….………………………………………...………………...… 

11. Tytuł naukowy i zawodowy....………………………………………………………….... 
12. Uwagi……………………………………………………………...……………………... 

………………………………………………………………………………..…….…….. 
…...………………………………………………………………………………..…..….. 
.………...……………………………………………………………………….………… 

 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do celów ewidencyjnych, zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (jednolity tekst Dz. U.02.101.926 j.t. z 
późn. zm.) 

 
 
 

……………………………….…..... 
podpis Wnioskodawcy  
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Załącznik nr 3 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania 
 tytułu Rzeczoznawcy PSRiBS – Zaświadczenie  

 
 
 
 
 

 
…………………….dnia ……………………. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

ZAŚWIADCZENIE 
 
Zaświadcza się, że Pan/Pani…………………………………………………………………… 
ur. dnia…………………….w …………………………………………… był/a zatrudniony/a 
w ………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa firmy)  

od dnia ……………………. do dnia ……………………. na stanowisku …………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

………………………….…..... 
podpis i pieczęć zakładu pracy      
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania 

 tytułu Rzeczoznawcy PSRiBS – Opinia o Wnioskodawcy  
 
 

 
OPINIA O KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH 

KANDYDATA NA RZECZOZNAWC Ę  PSRiBS 
 
 

1. Dane Opiniodawcy: 
 

Imię i nazwisko  
........................................................................................................................................................... 
Adres 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
Tytuł zawodowy 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
Stopnie, tytuły naukowe, kwalifikacje 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
2. Dane o Kandydacie na Rzeczoznawcę PSRiBS: 

 
Imię i nazwisko 
........................................................................................................................................................... 
Adres 
........................................................................................................................................................... 
Data i miejsca urodzenia 
........................................................................................................................................................... 
 
Wykształcenie i stopnie zawodowe, naukowe 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
Inne dane charakteryzujące Kandydata 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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Specjalność, o którą ubiega się Kandydat 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

3. Opinia o kwalifikacjach zawodowych kandydata, (praktyka zawodowa, doświadczenie, 
ważniejsze wykonane prace, stopień trudności, dorobek uzupełniający, poprawność wnioskowania 
i rozwiązywania problemów technicznych, inne) 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 

4. Ocena możliwości wykonywania obowiązków Rzeczoznawcy  PSRiBS. 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 

5. Wnioski końcowe oraz propozycje zakresu specjalności i specjalizacji rzeczoznawstwa. 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dnia……………………. 

…………………………….…..... 
podpis i pieczęć Opiniodawcy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania 

 tytułu Rzeczoznawcy PSRiBS – Protokół  
 
 

PROTOKÓŁ NR……….. 
  
 

Komisji Kwalifikacyjnej  
Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych 

sporządzony w dniu …………….… 
w sprawie nadania tytułu Rzeczoznawcy PSRiBS 

 
 

1. Komisja Kwalifikacyjna  PSRiBS w składzie: 
 Przewodniczący Komisji……………………………………… 

 Członek Komisji………………………………………………. 
 Członek Komisji………………………………………………. 
 Sekretarz Komisji…………………………………………….. wnosi o nadanie 

Pani/Panu..……………………………………………………………..……………………...….. 

zamieszkałej/zamieszkałemu w.…………...…………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………….…..……………………….. 
tytułu Rzeczoznawcy  PSRiBS w specjalności……………………………………………......…. 
…………………………………….………………………………………………………..…...... 
.....................….………………….…………………………………………………………......... 

 

2. Komisja Kwalifikacyjna Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych 
na podstawie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu 
Rzeczoznawcy PSRiBS  dokonała analizy dokumentów złożonych przez Wnioskodawcę.  
W szczególności przeanalizowano: 

a. korzystanie przez Wnioskodawcę w pełni z praw publicznych, 
b. posiadanie przez wnioskodawcę wymaganego tytułu zawodowego, 
c. wymaganą od Wnioskodawcy co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową 

w zakresie objętym wnioskowanym rzeczoznawstwem. 
d. wymagany od Wnioskodawcy dorobek praktyczny w zakresie objętym 

wnioskowanym rzeczoznawstwem. 
e. udokumentowane przez Wnioskodawcę zaświadczenia dotyczące pogłębienia 

i wzbogacenia wiedzy oraz umiejętności zawodowych w zakresie objętym 
wnioskowanym rzeczoznawstwem, jak np.: 

• Dokształcenie dodatkowe: 
- studia podyplomowe…………………………………......……………………... 
………………………………………………………..…..………………………. 
- kursy specjalistyczne…………………...……………………………………….. 
……...……………………………………………………………..……………… 
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- udział w konferencjach naukowo-technicznych……………………………...… 
…...………………………………………………………………………..……… 
- sposób pozyskiwania informacji technicznych (czasopisma i literatura 
techniczna, strony internetowe)…………………………...……….…….…….... 

…………………………………………………………..…………….………….. 
- -współudział w zespołach rzeczoznawców…………………………………....... 
…………………………………………………………………………………..... 

 
• Osiągnięcia zawodowe: 

- nagrody, dyplomy (do wglądu)……………………………………….....……… 
………………………………………………………………………....…….….... 
- publikacje (do wglądu)………………………….…..……………….…………. 
…………………………………………………………..…………….……..…… 
- patenty i wzory użytkowe (do wglądu)……..…………….………….……...…. 
…………………………………………………………………………….……… 
- publikacje (do wglądu)………………………….……………………...…....…. 
………………………………………………………………………………...….. 
- specjalne wyróżnienia……………...……………...……………….….……..…. 
…………………………………………………………..…………...……....….... 
- odznaczenia zawodowe i państwowe…………..…………….…..………….…. 
……………………………………………………………..………………....…... 

 
Na podstawie wyników analizy przedstawionych dokumentów oraz na podstawie rozmowy 
przeprowadzonej z Wioskodawcą Komisja Kwalifikacyjna PSRiBS  wnioskuje, aby 

Pani/Panu…………………………………………………………………………………………. 
nadać/nie nadać*  tytuł Rzeczoznawcy PSRiBS w specjalności 
…………………………………………………………………………………………………...... 
obejmującej 
………………………………………………………………………………………………...…... 
w zakresie 
……………………………………………………………………………..…………………...…. 

 
 
Protokół przyjęto i podpisano 

a. …………………………………………….. 

b. …………………………………………….. 

c. …………………………………………….. 

d. …………………………………………….. 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 6 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania 
  tytułu Rzeczoznawcy PSRiBS – Wezwanie 
  

 
…………………….dnia ……………………. 

 
 

WEZWANIE 
sygn. akt................................................. 

 
 
 

Komisja Kwalifikacyjna  
Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych 

 
na tytuł Rzeczoznawcy PSRiBS 

 
 
 
Na podstawie § 6 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu 
Rzeczoznawcy  PSRiBS w związku z wnioskiem Pani(a) .......................................................... 
z dnia ......................r. o nadanie tytułu Rzeczoznawcy  PSRiBS wzywa 
Panią(a)..................................................................................................., ur................................... 
zamieszkałą(ego).............................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
do uzupełnienia wniosku o .............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

(wymienić stwierdzone braki) 
 
Powyższe braki należy uzupełnić w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. 
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wniosek zostanie zwrócony 
zainteresowanemu bez rozpatrzenia. 
 

 
 
 

….………………..……………… 
Przewodniczący 

Komisji Kwalifikacyjno-Weryfikacyjnej 
PSRiBS 

 
Otrzymują:  
· Wnioskodawca  
· a/a 
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Załącznik Nr 7 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania  

tytułu Rzeczoznawcy  PSRiBS – decyzja odmowna nadania  
tytułu Rzeczoznawcy PSRiBS 

 
  

…………………….dnia ……………………. 
 

 
 

DECYZJA  Nr……./PSRiBS 
 
 
sygn. akt................................................. 
 

 
 

 
Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych 
oraz Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu Rzeczoznawcy 
PSRiBS po rozpatrzeniu wniosku Pani(a)……………………………………….…………..… 
z dnia………………………….. oraz dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie 
i praktykę zawodową  

 
 

Komisja Kwalifikacyjna 
Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych 

na tytuł Rzeczoznawcy PSRiBS 
odmawia nadania 

 
Pani(u)………………………………………………………….. 
ur……………………………………………………..…………. 

 
tytułu 

RZECZOZNAWCY  PSRiBS 
 

w specjalności………………………………………………….. 
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UZASADNIENIE: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
POUCZENIE 
Od niniejszej decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Komisji 
Kwalifikacyjnej  PSRiBS na tytuł Rzeczoznawcy PSRiBS, który należy kierować pod adres: 
01-461 Warszawa, ul. Bogatyńska 6 U1 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

….………………..……………… 
Przewodniczący 

Komisji Kwalifikacyjno-Weryfikacyjnej 
PSRiBS 

 
 
Otrzymują: 

· Wnioskodawca 
· Oddział  PSRiBS w …………………………………… 
· a/a 
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Załącznik Nr 8 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania  

tytułu Rzeczoznawcy  PSRiBS – decyzja pozytywna nadania  
tytułu Rzeczoznawcy PSRiBS 

  
Warszawa, dnia ………….. 

 
 

DECYZJA Nr…./20…./PSRiBS 
 
sygn. akt  …/…/…/20…../PSRiBS 
 
 
 

Na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych 
oraz Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu Rzeczoznawcy 
PSRiBS  po rozpatrzeniu wniosku Pani(a) ………………………. z dnia …………………….. 
oraz dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie, praktykę zawodową i stosowne 
uprawnienia 

 
Komisja Kwalifikacyjna  

Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych  
na tytuł Rzeczoznawcy PSRiBS 

nadaje 
 

  Pani(u) ………………………………………… 
  ur. ……………………………………………… 

 

tytuł 

 
RZECZOZNAWCY 

Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych S ądowych 
  

w specjalności ………………………………………………… 
 

Pan (i) …………………………..może posługiwać się tytułem  
Rzeczoznawcy  PSRiBS 

po spełnieniu kryteriów w wyżej wymienionym zakresie. 
 

 

 

 

 
 
 PEŁNOMOCNIK PREZESA 
 DS. RZECZOZNAWSTWA PSRiBS 

 
                                                           PREZES ZARZĄDU PSRiBS 
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Warszawa, dnia ………….. 

 
 

 
 

POUCZENIE 
 
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie  o ponowne rozpatrzenie wniosku  przez Komisję 
Kwalifikacyjną  Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych na tytuł 
Rzeczoznawcy  PSRiBS, które należy kierować pod adres: 
01-461 Warszawa, ul. Bogatyńska 6 lok. U1 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
 

 
 
 
Komisja Kwalifikacyjna Polskiego Stowarzyszenia 

Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych 
na tytuł Rzeczoznawcy  PSRiBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

· wnioskodawca 
· PSRiBS w Warszawie 
· a/a 


