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UCHWAŁA nr 1/2020
Ponieważ od wielu lat w obiegu spotykana jest tzw. Lista Ekspertów do spraw pojazdów
zabytkowych Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych i Ruchu Drogowego, które
używa określenia „w imieniu Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Samochodowych”, co mija się z prawdą, to Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierów
Motoryzacji SIMP na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2020 roku podjął jednogłośnie uchwałę
o następującej treści:
1. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, uprawnienia do wykonywania opinii
dotyczącej pojazdów zabytkowych posiadają rzeczoznawcy, którzy posiadają aktualny
wpis na listę Rzeczoznawców Samochodowych, prowadzoną przez Ministra
ds. transportu, jak również rzeczoznawcy dysponujący odpowiednią wiedzą
i doświadczeniem w zakresie pojazdów historycznych, posiadający uprawnienia tytularne
w stowarzyszeniach, których są członkami. W SIMP jest to specjalność rzeczoznawcza
705 – Pojazdy samochodowe i ciągniki.
2. Lista Ekspertów do spraw pojazdów samochodowych jest listą nieformalną i nie ma ona
podstawy prawnej dlatego nie może być stosowana jako kryterium do wyboru z niej
rzeczoznawców samochodowych, którzy mają wyłączność do wykonywania opinii
dotyczących pojazdów zabytkowych. Rzeczoznawcy wymienieni w pkt 1 Uchwały, bez
umieszczenia ich na Liście ekspertów, mogą i wykonują opinie na potrzeby
Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków w postępowaniach mających na celu wpisanie
opiniowanych pojazdów do wojewódzkich ewidencji pojazdów zabytkowych oraz Krajowej
Administracji Skarbowej dla pojazdów zabytkowych sprowadzonych z zagranicy.
3. Powoływanie się więc przez Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych i Ruchu
Drogowego EKSPERMOT na poparcie Listy Ekspertów przez Krajowe Porozumienie
Stowarzyszeń Rzeczoznawców jest niedopuszczalne.
4. Zarząd upoważnia Prezesa do podjęcia stosownych działań a szczególnie na
przedłożenie stanowiska i niniejszej uchwały na forum Krajowego Porozumienia
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych oraz innych instytucji państwowych
zainteresowanych wykonywaniem przez rzeczoznawców opinii dotyczących pojazdów
zabytkowych.
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