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Niniejsza karta nie jest wykładnią prawa i ma charakter informacyjny    

 

Co chcę załatwić? Zostać wpisany na listę rzeczoznawców prowadzoną przez Inspekcję Handlową. 

Kogo dotyczy? 

Wniosek może złożyć każda osoba, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości w dziedzinie, w 
której wykonuje działalność rzeczoznawcy; w szczególności rzeczoznawcy mogą być rekomendowani 
przez właściwe szkoły wyższe, instytuty, jednostki badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia naukowe 
i naukowo-techniczne lub organizacje zawodowe. 

Co przygotować? 

Przygotuj dokumenty potwierdzające Twoje umiejętności, w szczególności świadectwa lub dyplomy 
właściwych szkół, w tym szkół wyższych, opinie właściwych branżowo stowarzyszeń lub organizacji 
zawodowych. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Wypełnij wniosek o wpisanie na listę rzeczoznawców – skorzystaj z formularza. 

Formularz znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.wiihkielce.pl w zakładce „Dokumenty do 
pobrania”. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

1. Podaj swoje dane – imię i nazwisko, adres, numer i serię dowodu osobistego, numer telefonu. 

2. Podaj swoje wykształcenie oraz zakres specjalizacji. 

3. Podaj rekomendacje. 

4. Dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające Twoje umiejętności 

Ile muszę zapłacić? Opłatę skarbową w wysokości: 5 zł od samego podania oraz 0,50 zł od każdego załączonego dokumentu. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

W dowolnym dogodnym dla Ciebie terminie. 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Wniosek złóż osobiście w naszym inspektoracie. 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30. 

Nasz adres : 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach 

ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce, II PIĘTRO – sekretariat 

tel. : 41 366 19 41, faks : 41 366 22 34 

e-mail :  wiih.kielce@pro.onet.pl 

Co zrobi urząd?  

Wydamy zaświadczenie o wpisaniu Cię na listę rzeczoznawców. 

 

Pamiętaj, przed podjęciem decyzji o wpisaniu na listę rzeczoznawców: 

- Twój wniosek zostanie zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym; 

- możemy w tej sprawie zasięgnąć opinii organizacji pozarządowej reprezentującej interesy 
konsumentów. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Podejmiemy działania w Twojej sprawie w ciągu jednego miesiąca. 

Jak się odwołać? Nie ma przewidzianej drogi odwoławczej. 

Informacje 
dodatkowe 

Lista rzeczoznawców jest ogólnodostępna w siedzibie naszego Inspektoratu oraz na naszej stronie 
internetowej pod adresem: www.wiihkielce.pl  w zakładce „RZECZOZNAWCY/Lista rzeczoznawców”. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw 
jakości produktów lub usług (Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 931) 

 


