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Niniejszym wnioskuję o  ponowną certyfikację w Europejskim Centrum Certyfikacji

Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej TÜVPOL, w celu uzyskania

certyfikatu rzeczoznawcy maszynowego

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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Do wniosku dołączam następującą dokumentację1:

L.p. Dokumenty TAK NIE

1 Kserokopia certyfikatu kompetencji 1

2 Kserokopia dowodu osobistego
3 Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych1

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

5
Spis  wykonanych  ekspertyz  z  dziedziny  maszynoznawstwa  z  okresu
ważności poprzedniego certyfikatu 2

6 Kopie prac z dziedziny maszynoznawstwa – sztuk 5

7
Zaświadczenie o odbyciu co najmniej jednego szkolenia w ostatnim roku z
zakresu maszynoznawstwa lub innych związanych z zakresem kompetencji
z jakich rzeczoznawca posiada certyfikat

1Nie dotyczy Rzeczoznawców, którzy uzyskali certyfikat kompetencji w Europejskim Centrum
Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej.
2  Rzeczoznawcy, którzy uzyskali certyfikat kompetencji w Europejskim Centrum Certyfikacji
Rzeczoznawców i  Specjalistów Techniki  Samochodowej  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

3. Zobowiązuję się do zachowania poufności i nieujawniania materiałów egzaminacyjnych 
lub uczestniczenia w nieuczciwych praktykach podczas odbywania egzaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby  procesu certyfikacji, 
zgodnie z Ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

………………….., dn. ..............................                          .........................................................

Miejscowość Podpis Wnioskującego
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