
Plac Śreniawitów 3 
35-959 Rzeszów

Dotyczy: szkolenia dla biegłych sądowych

Szanowny Panie Sędzio, zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie 
internetowej tutejszego Sądu informacji o szkoleniu rozwijającym kompetencje biegłych sądowych w 
zakresie wydawani opinii o wartości maszyn urządzeń, megaukładów technicznych, innowacyjnych 
linii technologicznych.

Temat
Sporządzenie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji
Termin i miejsce
Poznań, 30 sierpnia 2019 r. lub Katowice 7 września 2019 r .
Organizator
BOMIS ul. Wojskowa 6/E5 60-792 Poznań www.rzeczoznawcv.bomis.nl 

Program prezentujemy w załączeniu.

Polecamy też Państwa uwadze kompetencje Fundacji BOMIS www.fundacia.bomis.pl 
jako potencjalnego biegłego instytucjonalnego w zakresie szacowania wartości środków 
i megaukładów technicznych, innowacyjnych linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń.
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Załącznik
Informacja o szkoleniu pt. Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dia sądu, prokuratury, policji.
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wyceny — mediacje - edukacja BOMIS'

Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń 
dla sądu, prokuratury, policji

Poznań, 30 sierpnia 2019 r. lub Katowice, 7 września 2019 r. godz. 10.00 -  16.30 

Treść szkolenia

1. Wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń oparta na 
zweryfikowanym w praktyce rzeczoznawczej Standardzie Fundacji BOMIS "Wycena wartości 
środków i megaukładów technicznych".

2. Cechy wspólne przy wykonywaniu opinii:
- środka technicznego często nie można udostępnić biegłemu;
- środek techniczny nie został zidentyfikowany;
- wykonano kilka różnych opinii i/lub wycen wartości;
- w aktach sprawy znajdują się fikcyjne i/lub zmistyfikowane dane;
- udostępnione opinie zawierają elementy fałszu intelektualnego;
- konieczność udzielenia dodatkowych wyjaśnień po wykonaniu opinii.
3. Konieczność:
- uszczegółowienia zasadniczych dla treści opinii pojęć i ich znaczeń:
- rozszczepienie pytań złożonych na pytania składowe;
- zamieszczenie relatywnie dużej liczby załączników.

4. Znaczenie rozpoznania stanu technicznego dla treści i wniosków opinii biegłego.
5. Błędy w opiniach biegłych.

6. Weryfikacja wiedzy specjalnej rzeczoznawcy lub biegłego, wyceniającego środki i megaukłady 
techniczne.
7. Błędy w pytaniach i zadaniach formułowanych przez sądy.

8. Znaczenie Fundacji BOMIS dla potrzeb oceny poprawności opinii biegłych wyceniających środki 
i megaukłady techniczne.

Zajęcia prowadzi wg programu autorskiego
DR INŻ. TADEUSZ K L IM E K  EUR ING. konsultant i wykładowca BOMIS-u. uprawniony rzeczoznawca 
i biegły sądowy ds. wyceny maszyn i urządzeń, z certyfikatem egzaminów American Society of Appraisers 
w USA, rzeczoznawca techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego, autor Słownika terminologicznego wyceny 
wartości maszyn i urządzeń nie tylko dla rzeczoznawców i Podstaw wyceny wartości środków technicznych 
oraz licznych publikacji w prasie fachowej.

Informacje organizacyjne

Roksana Komolka. tel. 665 484 888, roksana.komolka@bomis.pl
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