
Zał. 1A 

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH 
IZBA RZECZOZNAWCÓW 

1. WNIOSEK O POWOŁANIE NA RZECZOZNAWCĘ SEP  

1.1. Imię .......................................................................................................................  

1.2. Nazwa i numer działu specjalistycznego w którym ubiega się o powołanie na 

rzeczoznawcę ..........................................................................................................  

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

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

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

 

1. 4. Stopień naukowy lub zawodowy ..............................  

1.5. Nazwa i adres głównego miejsca pracy, nr telefonu 

1.6. Zajmowane stanowisko ..................................................................................................... 

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

l .7. Miejsce zamieszkania 

- adres, nr kodu ................................................................................................................... 

- nr telefonu ........................................................................................................................ 
 

1.8. Data urodzenia ................................................................................................................. 

1.9. Data ukończenia studiów .................................................................................................. 
 

1.10. Nazwa ukończonej uczelni .............................................................................................. 

1.11. Data wstąpienia do SEP i nr leg. SEP 

W załączeniu: 

1. Autoreferat opracowany zgodnie z pkt 8.5. Regulaminu Izby Rzeczoznawców SEP. 
2. Odpisy (kopie) dokumentów formalnych (dyplomy ukończenia studiów, stwierdzenia 

posiadanych uprawnień zawodowych, inne dokumenty potwierdzające poszerzanie 
wiedzy). - szt .....  

Wszystkie dane, na podstawie których ubiegam się o powołanie na rzeczoznawcę podałam 
(em) zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy. 

Oświadczam, że znane mi są: obowiązujący aktualnie Regulamin Izby Rzeczoznawców SEP 
oraz Zasady Etycznego Postępowania Członków SEP. 
Obowiązki rzeczoznawcy SEP przyrzekam spełniać rzetelnie i bezstronnie, z wykorzystaniem 
mojej wiedzy fachowej oraz zgodnie z etyką zawodową i postanowieniami Regulaminu Izby 
Rzeczoznawców SEP. 

..................................dnia ...................   .....................................  

(podpis wnioskodawcy) 



2. OPINIA RADY OŚRODKA RZECZOZNAWSTWA SEP 

Po rozpatrzeniu wniosku 

Koi...................................................................... . ............ z Oddziału ....................  

Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa w ...................................... na posiedzeniu w dn. 

postanowiła zaopiniować wniosek: 

pozytywnie w zakresie ............................................................................................................ 

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

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

negatywnie w zakresie ............................................................................................................ 

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

Protokół nr ................ z dnia 

Przewodniczący Rady 
.....................................dnia .......................  Ośrodka Rzeczoznawstwa 

 

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

(podpis) 

3. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IZBY RZECZOZNAWCÓW SEP 

Komisja Kwalifikacyjna Izby Rzeczoznawców SEP na posiedzeniu w dn ..............................  

po rozpatrzeniu wniosku Koi ...................................................................................................  

wraz z opinią Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa w ....................................................................  

podjęła decyzję o: 

- nadaniu tytułu rzeczoznawcy w dziale specjalistycznym w zakresie ......................................... 

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

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

 

- odmowie nadania tytułu rzeczoznawcy w dziale specjalistycznym w zakresie ........................ 

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

Protokół nr .............  z dnia ................... A .....  

Przewodniczący Komisji 
Kwalifikacyjnej 

Warszawa, dnia ................................  .......................................  

(podpis) 

Uwaga: Regulamin  Izby Rzeczoznawców SEP, Zakres Przedmiotowy Działów Specjalistycznych oraz 
Zasady Postępowania Etycznego Członków SEP są do wglądu w oddziałach i ośrodkach 
rzeczoznawstwa SEP oraz w Biurze Izby. 

 


