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UMOWA nr CCM/………/………/……………… 
  

zawarta w Gdyni w dniu ………………………………………  r. pomiędzy: 
 
Centrum Certyfikacji Motoryzacji PLMOT Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 lok. 1020, 81-332 
Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000948440, NIP 9581721839 o kapitale zakładowym 10.000 zł, reprezentowaną przez: 

Piotra Lipińskiego – Prezesa Zarządu, 
Pawła Korcza – Wiceprezesa Zarządu,  

zwanym dalej CCM PLMOT, 

a 

…………………………… ………………………… zamieszkałym w …….-………. ………………………, ul. ……………………………………….  

PESEL ………………………………..,  

zwanym dalej Rzeczoznawcą samochodowym, 

zwanymi dalej Stronami o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy są wzajemne zobowiązania Stron związane z: 
a) procesem certyfikacji (oceną zgodności) rzeczoznawcy samochodowego, 
b) decyzją w sprawie certyfikacji i wydaniem rzeczoznawcy samochodowemu certyfikatu 

kompetencji rzeczoznawcy samochodowego, 
c) nadzoru nad działalnością rzeczoznawcy samochodowego objętą zakresem certyfikatu, norm lub 

innych dokumentów odniesienia, w tym programu certyfikacji. 

§ 2 

1. CCM PLMOT prowadzi certyfikację rzeczoznawców samochodowych w oparciu o wymagania: 
a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, art. 79a (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 

463, 694, 720, z późn. zm.), 
b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919, 1005), 
c) programu certyfikacji rzeczoznawców samochodowych PCCM-01 „Program certyfikacji 

rzeczoznawców samochodowych CCM PLMOT” wydanie 1 z dnia 04 lutego 2022 roku, 
d) normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 Ocena zgodności – ogólne wymagania dotyczące jednostek 

certyfikujących osoby, 
e) dokumentu PCA, DAC-12 Akredytacja jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych. 

§ 3 

Kryteria certyfikacji początkowej 

Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego może zostać przyznany osobie, która spełnia wymagania 
określone w załączniku nr CCM/Z/01 „Kryteria certyfikacji początkowej rzeczoznawcy 
samochodowego”. 

§ 4 

Kryteria ponownej certyfikacji 

1. Warunkiem ponownej certyfikacji rzeczoznawcy samochodowego jest spełnienie wymagań 
określonych w załączniku nr CCM/Z/02 – „Kryteria ponownej certyfikacji rzeczoznawcy 
samochodowego”. 

2. CCM PLMOT przeprowadzi proces ponownej certyfikacji, na wniosek rzeczoznawcy samochodowego, 
złożony nie mniej niż na 90 dni przed upływem ważności certyfikatu. 
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§ 5 

Wydanie certyfikatu kompetencji 

1. Certyfikat kompetencji rzeczoznawcy samochodowego zostanie wydany rzeczoznawcy 
samochodowemu po podjęciu przez CCM PLMOT decyzji o udzieleniu certyfikacji.  

2. Certyfikat kompetencji rzeczoznawcy samochodowego zostanie wydany rzeczoznawcy 
samochodowemu po podjęciu decyzji, a po podpisaniu niniejszej umowy i uiszczeniu opłaty za 
wydanie certyfikatu.  

3. Certyfikat kompetencji rzeczoznawcy samochodowego ważny jest przez trzy lata w okresie podanym w 
certyfikacie i nie może być przenoszony na inne osoby.  

 
§ 6 

Prawa i obowiązki CCM PLMOT 

1. CCM PLMOT ma prawo do: 
a) wydania, ponownego wydania, odmowy wydania certyfikatu kompetencji;  
b) zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu kompetencji w przypadkach określonych w załączniku nr 

CCM/Z/03 – „Kryteria zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego”; 
c) żądania odbycia dodatkowych szkoleń na podstawie oceny osiągnięć rzeczoznawcy 

samochodowego, prowadzonej w ramach nadzoru nad jego działalnością objętą zakresem 
kompetencji certyfikatu; 

d) publikowania danych o certyfikowanych rzeczoznawcach samochodowych, z wyszczególnieniem 
okresów ważności certyfikatów oraz ich zawieszenia lub cofnięcia. 

2. CCM PLMOT zachowuje wyłączne prawo własności wydanego certyfikatu.  
3. CCM PLMOT zobowiązane jest do: 

a) zapewnienia bezstronnej i rzetelnej oceny kompetencji rzeczoznawcy samochodowego zgodnie z 
kryteriami certyfikacji określonymi w załączniku nr CCM/Z/01 – „Kryteria certyfikacji początkowej 
rzeczoznawcy samochodowego” oraz kryteriami ponownej certyfikacji określonymi w załączniku 
nr CCM/Z/02 – Kryteria ponownej certyfikacji rzeczoznawcy samochodowego”; 

b) wydania certyfikatu potwierdzającego zgodność kompetencji rzeczoznawcy samochodowego z 
dokumentami stanowiącymi podstawę pozytywnej decyzji Kierownika CCM PLMOT; 

c) wpisania rzeczoznawcy samochodowego, jako posiadacza certyfikatu kompetencji, do rejestru 
certyfikowanych rzeczoznawców prowadzonego przez CCM PLMOT; 

d) prowadzenia przeglądów osiągnięć rzeczoznawcy samochodowego, w zakresie działalności objętej 
certyfikatem, zgodnie z wymaganiami wymienionych w nim dokumentów, w okresie ważności 
certyfikatu wydanego na warunkach wymienionych w niniejszej umowie; 

e) przekazania rzeczoznawcy samochodowemu pisemnej decyzji wraz z uzasadnieniem w przypadku 
negatywnego wyniku przeglądu osiągnięć rzeczoznawcy samochodowego; 

f) zachowania poufności i nie przekazywania stronom trzecim wszelkich informacji uzyskanych od 
rzeczoznawcy samochodowego w trakcie procesu certyfikacji i późniejszego nadzoru, bez jego 
uprzedniej zgody; 

g) przekazania certyfikatu kompetencji, po uregulowaniu przez rzeczoznawcę samochodowego 
wszystkich opłat związanych z procesem certyfikacji określonych w załączniku nr CCM/Z/07 – 
„Cennik certyfikacji rzeczoznawców samochodowych CCM PLMOT”. 
 

§ 7 

Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu 

1. Posiadacz certyfikatu ma prawo do: 

a) powoływania się na swój certyfikat w publikacjach, na wizytówkach, listownikach, oraz przy 
zawieraniu umów dotyczących działalności objętej zakresem certyfikacji oraz w wydawanych 
opiniach i ekspertyzach (powoływanie się na certyfikat kompetencji w korespondencji, 
dokumentach promocyjnych i reklamowych powinno ograniczać się wyłącznie do obszaru 
działania określonego zakresem certyfikacji i tylko z jednoczesnym podaniem numeru certyfikatu 
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lub poprzez dołączenie czytelnej kopii całości certyfikatu kompetencji rzeczoznawcy 
samochodowego); 

b) informacji ze strony CCM PLMOT o wszelkich zmianach w systemie certyfikacji rzeczoznawców 
samochodowych; 

c) wymagania od CCM PLMOT zachowania poufności swoich danych w czasie procesu certyfikacji i 
późniejszego nadzoru, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. 
 

2. Posiadacz certyfikatu ma obowiązek: 
 

a) postępowania zgodnego z kodeksem etyki zawodowej rzeczoznawcy samochodowego 
stanowiącego załącznik nr CCM/O/01 do niniejszej umowy; 

b) niezwłocznego powiadomienia CCM PLMOT o sprawach, które mogą mieć wpływ na dalsze 
spełnianie kryteriów certyfikacji, określonych w załączniku CCM/Z/01 – „Kryteria certyfikacji 
początkowej rzeczoznawcy samochodowego”; 

c) deklarowania, że jest certyfikowany wyłącznie w zakresie, na jaki udzielono certyfikacji i 
posługiwania się certyfikatem zgodnie z określonym zakresem i powoływania się na swój 
certyfikat w sposób, który nie wprowadzi nikogo w błąd co do zakresu kompetencji jego 
posiadacza; 

d) niezwłocznego zaprzestania powoływania się na CCM PLMOT i na certyfikat kompetencji, którego 
ważność nie została przedłużona lub certyfikat został zawieszony lub cofnięty, a takie zwrotu do 
CCM PLMOT wszelkich wydanych przez CCM PLMOT certyfikatów; 

e) niewykorzystywania certyfikatu w sposób mylący, mogący wprowadzić w błąd, mogący 
zdyskredytować CCM PLMOT lub który CCM PLMOT uznało za niedopuszczalny i powiadomiło o 
tym certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego oraz nieskładanie żadnych oświadczeń 
związanych z certyfikacją, które CCM PLMOT może uznać za mylące lub nieuprawnione; 

f) regulowania w terminie, zgodnie z warunkami ustalonymi, w niniejszej umowie, wszystkich opłat 
należnych CCM PLMOT zgodnie z załącznikiem nr CCM/Z/07 – „Cennik certyfikacji rzeczoznawców 
samochodowych CCM PLMOT”; 

g) prowadzenia wykazu wydanych opinii, ocen i sporządzonych ekspertyz zgodnie z załącznikiem nr 
CCM/Z/04 – „Wykaz sporządzonych opinii, ocen i ekspertyz”; 

h) prowadzenia wykazu otrzymanych skarg zgodnie z załącznikiem nr CCM/Z/05 – „Wykaz skarg 
otrzymanych przez rzeczoznawcę samochodowego”;  

i) prowadzenia wykazu odbytych szkoleń zgodnie z załącznikiem nr CCM/Z/06 – „Wykaz odbytych 
szkoleń”; 

j) przekazywania do CCM PLMOT kopii tych wykazów w terminie do 31 stycznia roku następującego 
po roku sporządzenia tych wykazów, w trakcie prowadzonego przez CCM PLMOT nadzoru nad 
certyfikatem; 

k) systematycznego przeglądania strony internetowej www.ccmplmot.pl w celu  
identyfikowania zmian w programie i kryteriach certyfikacji. 

 

3. Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego nie upoważnia jego posiadacza do korzystania z logo CCM 
PLMOT. Korzystanie z logo CCM PLMOT wymaga zawarcia odrębnej umowy z CCM PLMOT określającej 
zasady w tym zakresie. 

 
§ 8 

 
Nadzorowanie certyfikatów. 

 
1. W celu upewnienia się, że posiadacz certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego w pełni przestrzega 

wymagań przyznanego mu certyfikatu, CCM PLMOT prowadzi nadzór nad jego działalnością objętą 
zakresem kompetencji certyfikatu. 

2. W ramach nadzoru CCM PLMOT przeprowadza przeglądy coroczne oraz każdorazowo, gdy do CCM PLMOT 
wpłyną udokumentowane informacje, dotyczące nieodpowiedniej jakości usług świadczonych przez 
rzeczoznawcę samochodowego. 

3. Koszty przeglądów pokrywa posiadacz certyfikatu zgodnie z cennikiem CCM PLMOT – załącznik nr 
CCM/Z/07 – „Cennik certyfikacji rzeczoznawców samochodowych CCM PLMOT”. 
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4. W przypadku stwierdzenia nie spełnienia przez posiadacza certyfikatu kryteriów, o których mowa w 
załączniku nr CCM/Z/01 i załączniku nr CCM/Z/02 lub świadomego nadużywania certyfikatu, CCM PLMOT 
może stosować sankcje w postaci zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu określonych w załączniku nr 
CCM/Z/03. 

5. Decyzję o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu rzeczoznawcy CCM PLMOT wydaje w formie pisemnej, 
powiadamiając o tym posiadacza certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego, Ministerstwo prowadzące 
listę rzeczoznawców samochodowych oraz Jednostki certyfikujące rzeczoznawców samochodowych. 

6. Cofnięcie certyfikatu powoduje skreślenie rzeczoznawcy samochodowego z rejestru CCM PLMOT.  
 

 

§ 9 
 

Odwołania. 
 

1. Rzeczoznawca samochodowy może złożyć do CCM PLMOT odwołanie od decyzji udzielenia, odmowy 
udzielenia, cofnięcia, lub zawieszenia certyfikatu. 

2. CCM PLMOT przyjmuje odwołania w formie zgłoszenia przez formularz dostępny na stronie internetowej 
www.ccmplmot.pl. Niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji składającego 
odwołanie, określenia jakiej decyzji dotyczy, podania sygnatury dokumentu, którego dotyczy, 
przedstawianie okoliczności uzasadniających odwołanie. W przypadku braku tych danych, odwołanie 
pozostaje bez rozpatrzenia. 

3. Każde odwołanie podlega rejestracji i potwierdzenia przyjęcia przez PLMOT e-mailowo. Badanie odwołania 
prowadzone jest przez Wiceprezesa Zarządu w sposób konstruktywny, bezstronny w terminie 30 dni od 
daty doręczenia. 

4. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest uregulowanie przez składającego odwołanie zobowiązań 
finansowych względem PLMOT. 

5. Wiceprezes Zarządu składa odwołującemu raport z przebiegu badania odwołania oraz powiadamia o 
wynikach i zakończeniu procesu rozpatrywania odwołania. Decyzja ta jest ostateczna. 
 

 
§ 10 

 
Opłaty. 

 
1. Rzeczoznawca samochodowy zobowiązuje się do wniesienia opłaty za wydanie certyfikatu kompetencji 

oraz ponoszenia opłat związanych z nadzorem, według obowiązującego cennika CCM PLMOT – załącznik 
CCM/Z/07 – „Cennik certyfikacji rzeczoznawców samochodowych CCM PLMOT.  

2. Opłaty są wnoszone na rachunek bankowy CCM PLMOT wskazany w cenniku stanowiącym załącznik 

niniejszego regulaminu – załącznik nr CCM/Z/07 – „Cennik certyfikacji rzeczoznawców samochodowych 

CCM PLMOT”, na podstawie faktury wystawionej przez CCM PLMOT. 

3. Za datę wniesienia opłat uznaje się datę zaksięgowania środków pieniężnych na koncie bankowym CCM 

PLMOT. 

4. Niezależnie od kosztów nadzoru rzeczoznawca ponosi koszty niezbędnych szkoleń. 
 

§11 
 

Okres obowiązywania umowy i jej ważność. 
 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 3 lat, licząc od daty wydania certyfikatu kompetencji 

rzeczoznawcy i jest przedłużona w przypadku ponownego wydania certyfikatu. 
2. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania jej przez obie strony. 
3. Umowa może być rozwiązana z uzasadnionych przyczyn na wniosek jednej ze stron z miesięcznym 

wyprzedzeniem. 
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w 

postaci aneksu i zgody Stron. 
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§ 12 
 

Postanowienia końcowe. 
 
1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
3. W przypadku sporów sądem właściwym jest sąd powszechny według siedziby CCM PLMOT.  
4. Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki: 
 

załącznik nr CCM/Z/01 – „Kryteria certyfikacji początkowej rzeczoznawcy samochodowego”; 
załącznik nr CCM/Z/02 – „Kryteria ponownej certyfikacji rzeczoznawcy samochodowego”; 
załącznik nr CCM/Z/03 – „Kryteria zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego”; 
załącznik nr CCM/Z/04 – „Wykaz sporządzonych opinii, ocen i ekspertyz”; 
załącznik nr CCM/Z/05 – „Wykaz skarg otrzymanych przez rzeczoznawcę samochodowego”;  
załącznik nr CCM/Z/06 – „Wykaz odbytych szkoleń”;  
załącznik nr CCM/Z/07 – „Cennik certyfikacji rzeczoznawców samochodowych CCM PLMOT”; 
załącznik nr CCM/O/01 – „Kodeks etyki zawodowej rzeczoznawcy samochodowego wraz z deklaracją jego 

przestrzegania”. 

 

 

 

     

 

………………………………………………… 
             (CCM PLMOT) 
 

………………………………………………… 
   (Rzeczoznawca samochodowy) 
 


