
 

 

 

ZAPROSZENIE 
 

Instytut Transportu Samochodowego, Automobilklub Polski wspólnie z grupą biegłych 

sądowych organizują szkolenie „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 

A LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH OC”. 

Szkolenie odbędzie się w dniu 23-06-2022 r. w trybie stacjonarnym w siedzibie Instytutu, 

Warszawa, ul. Jagiellońska 80, sala szkoleniowa ZDO oraz w trybie zdalnym. 

Agenda Szkolenia 

9.00 – 9.20 - Wysyłanie e-maili z zaproszeniem na prezentację /link/, przywitanie 

uczestników przez potwierdzenie obecności 

9.20 – 9.30  - Przywitanie uczestników – Dyrektor ITS prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak 

9.30 – 9.45 - Materiały (surowce) dostarczane producentom pojazdów, wymagania 

IATF 16949:2016 – omówienie opracowania Huty Arcelor Mittal 

w Warszawie – mgr inż. Janusz Szcześniak – rzeczoznawca samochodowy 

9.45 – 10.00 - Omówienie wniosków z kontroli NIK w zakresie „Ochrona poszkodowanych 

na rynku ubezpieczeniowym” – mgr inż. Janusz Szcześniak – rzeczoznawca 

samochodowy 

10.00 – 10.30 - Inne części niż oryginalne na rynku części i ich jakość – mgr inż. Dariusz 

Kałwa – rzeczoznawca samochodowy 

10.30 – 11.00 - Jakość i niezawodność w produkcji pojazdów, podwykonawcy i wymagania 

im stawiane – mgr inż. Mateusz Rozwadowski – MAN BUS sp. z o.o. 

w Starachowicach 

11.00 – 11.20 - Omówienie wybranych wyników kontroli NIK  w zakresie  „Wpływu stanu 

technicznego pojazdów na brd” – mgr inż. Gabriel Porawski – biegły sądowy 

SO w Krośnie 

11.20 – 11.35 - Przerwa 

11.35 – 12.05 - Dokumenty certyfikacyjne potwierdzające jakość części, kryteria certyfikacji, 

próba zderzeniowa pojazdu – mgr inż. Dariusz Wiśniewski – kierownik 

Pracowni Certyfikacji Wyrobów ITS 

 12.05 – 12.50 - Czy naprawa obejmująca oprócz wymiany elementów nadwozia, 

uwzględniająca naprawę blacharską uszkodzeń lub formowanie nadwozia, 

przywraca stan pojazdu sprzed kolizji –  inż. Toni Seidel – C.T.S. 

w Sosnowcu 

12.50 – 13.20 - Przerwa 

13.20 – 13.50 - Przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody komunikacyjnej OC  

–  mgr inż. Marek Piechowiak – przedstawiciel VW 



  

13.50 – 14.05 - Obniżenie wartości rynkowej pojazdu po naprawie – dr inż. Janusz Lubowicz 

– rzeczoznawca samochodowy 

14.05 – 14.25 - Panel dyskusyjny 

14.25 – 14.50 - Bezpieczny pojazd po naprawie? Wyniki badań porównawczych części 

oryginalnych i części z grupy „zamienniki” – dr inż. Janusz Lubowicz, mgr 

inż. Janusz Szcześniak – rzeczoznawcy samochodowi 

14.50 – 15.20 - Naprawa pojazdu po kolizji OC w  wybranym ASO  – inż. Mariusz 

Szymaniak – Dyrektor Serwisów Blacharsko-Lakierniczych 

15.20 – 15.50 - Zabezpieczenie antykorozyjne po naprawach w których wykorzystano 

części P – mgr inż. Mieczysław Sieczkowski – AKZONOBEL 

15.50 – 16.00 - Podsumowanie obrad, propozycje nowych tematów 

 

Uwaga! 

Kontakt do organizatorów: 

Instytut Transportu Samochodowego – tel. 22 43 85 373; e-mail: certyfikacja@its.waw.pl 

Szkolenie w trybie online będzie realizowane za pośrednictwem platformy WEBEX; 

wymagania sprzętowe: komputer podłączony do Internetu, przeglądarka internetowa, obsługa 

poczty email. 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu prosimy składać do 15.06.2022 r. poprzez Formularz na 

stronie Internetowej ITS: https://www.its.waw.pl/11273,pl,Formularz-zgloszenia-na-

szkolenie.html  

(www.its.waw.pl ; menu: Oferta => Szkolenia => Szkolenia dla biegłych sądowych 

i rzeczoznawców => Formularz zgłoszenia na szkolenie) 

Opłata za szkolenie: 450 zł brutto (prosimy o wpłatę do 15.06.2022 r.) 

Konto do przelewu: ALIOR BANK S.A. nr konta: 93 2490 0005 0000 4600 3862 5607 

W tytule przelewu należy podać: „Szkolenie 23.06.2022 r. – Imię/Imiona Nazwisko” 
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