Program ramowy zajęć na kursie dla kandydatów zamierzających
w przyszłości ubiegać się o tytuł Rzeczoznawcy SIMP w specjalności
nr 830 „Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów” – obecny czas trwania
kursu 15 godzin edukacyjnych ( 45 min).
1. Podstawowe określenia i definicje w zakresie:
 Aktywa, ruchome środki trwałe, techniczny majątek ruchomy:
 opis, identyfikacja, klasyfikacja środków trwałych ujętych w grupach GUS od 3 do
8,ewidencja , amortyzacja środków trwałych, inwentaryzacja majątku
 Eksploatacja oraz ocena stanu technicznego ruchomych środków trwałych, Dyrektywy
Europejskie, system oceny zgodności, dokumentacja techniczna, (instrukcja ,deklaracja
zgodności, oznaczenie znakiem CE.
 Szacowanie wartości ruchomych środków trwałych – pojęcia ekonomiczne
2. Podejścia, metody , techniki stosowane w wycenie technicznego majątku ruchomego,
3. Procedura szacowania technicznego majątku ruchomego zgodna z wymogami standardów
Rzeczoznawców SIMP w zakresie szacowania wartości maszyn, urządzeń i pojazdów
(technicznego majątku ruchomego ) oraz zgodna z wymogami normy PN – EN ISO 9001 :
 przyjęcie zlecenia od Klienta na wykonanie wyceny – czynności i obowiązki
rzeczoznawcy,
 Przeprowadzenie wizji lokalnej związanej z wyceną – przebieg, czynności
 Proces wyceny i wymagania dokumentacyjne ( instrukcja techniczna, deklaracja
zgodności, inne niezbędne dokumenty) oraz oznakowanie CE.
 -Sporządzenie Raportu z wyceny – zawartość Raportu.
 -Przekazanie Klientowi Raportu z wyceny- czynności z tym związane, archiwizacja
raportów
 . Prezentacja wybranych raportów z wyceny ruchomych środków trwałych,
 Specyfika i wymagania w zakresie szacowania pojazdów:
 Terminologia, definicje związane z wyceną pojazdów,
 Identyfikacja, oznaczenie, dokumenty podstawowe pojazdów,
 Procedura szacowania wartości pojazdów ( wizja lokalna – wymagania, czynności,
szacowanie wartości pojazdów,
 Nowe Technologie stosowane w wycenie pojazdów – komputerowe programy
specjalistyczne – omówienie i prezentacja przykładowej wyceny samochodu
osobowego i ciężarowego;
 Podstawy prawne odnoszące się do wyceny technicznego majątku trwałego,
 Ustawa o Rachunkowości
 Kodeks Drogowy
 Wykaz wybranych przepisów prawnych przydatnych rzeczoznawcom SIMP ze spec.
830
 Wybrane postanowienia zawarte w kodeksie Cywilnym przydatnych rzeczoznawcom
SIMP ze spec. 830
 Zagadnienia związane z rzeczoznawstwem w SIMP w specjalności 830:
 Omówienie procedury związanej z ubieganiem się o tytuł Rzeczoznawcy SIMP
w specjalności 830.
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 Standardy Rzeczoznawców SIMP w zakresie szacowania wartości maszyn, urządzeń
i pojazdów ( technicznego majątku ruchomego)
 Etyka zawodowa rzeczoznawcy SIMP
 Odpowiedzialność prawna i statutowa rzeczoznawców. SIMP
 Zasady prowadzenia działalności zawodowej rzeczoznawców SIMP w specjalności
830
 Ubezpieczenie OC rzeczoznawców SIMP
 Warsztat Rzeczoznawcy SIMP w specjalności 830 – Informacje i rady praktyczne
 Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP – podstawowe informacje
8. Zakończenie Kursu:
 Podsumowanie kursu
 Przekazanie zadań zaliczeniowych
 Wydanie uczestnikom Kursu zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
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