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Prezes Sądu 
w Rzeszowie 
Pan Rafał Puchalski
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Plac Sreniawitów 3 
35-959 Rzeszów

Dotyczy: biegłych sądowych

Szanowny Panie Sędzio, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o szkoleniu 
biegłym sądowym z listy tutejszego Sądu w zakresie:

- mechaniki, maszyn, urządzeń;
- wyceny ruchomości;
- wyceny wartości maszyn i urządzeń.

Temat
Sporządzenie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji
Termin i miejsce
Poznań, 25 sierpnia 2018 r. lub Katowice 8 września 2018 r .
Organizator
BOMIS ul. Wojskowa 6/E5 60-792 Poznań www.bomis.pl

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.

Załącznik
Informacja o szkoleniu pt. Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sadu, prokuratury, policji.
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Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń 
dla sądu, prokuratury, policji

Poznań, 25 sierpnia 2018 r. lub Katowice, 8 września 2018 r. godz. 10.00 -  16.30 

Treść szkolenia

1. Wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn i urządzeń oparta na 
zweryfikowanym w praktyce rzeczoznawczej Standardzie BOMIS-u "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 zmistyflkowane 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 Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS-u dla potrzeb oceny poprawności opinii biegłych 
wyceniających środki i megaukłady techniczne.

Zajęcia prowadzi wg programu autorskiego
DR INŻ. TADEUSZ KLIMEK 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. Wykonuje oraz weryfikuje wyceny dla banków, towarzystw 
ubezpieczeniowych, sądów, prokuratur, policji. Autor Standardu Fundacji BOMIS®.
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Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu:
Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji
Cena szkolenia: 790 zł netto + 23% VAT. Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu, materiały 
dydaktyczne, imienny certyfikat, posiłek obiadowy

Termin:
□  25 sierpnia 2018, Poznań, BOMIS, ul. Wojskowa 6/E5 [Lofty Ułańskie]

□  8 września 2018, Katowice, ul. Moniuszki 7 Centrum Biurowo - Szkoleniowe

Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu jednodniowym, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, 
posiłek obiadowy.

Imię i nazwisko uczestnika:...............................................................................................................................................

Stanowisko:....................................................................................... e-mail:.....................................................................

Nazwa organizacji [dane do faktury]:.........................................................................................................................

Adres:....................................................................................................................................................................................

NIP............................................. telefon:......................................................................faks:..............................................

Jestem osobą w wieku: do 25 lat □ , 25-35 lat □ ,  35-45 lat □ ,  powyżej 45 lat □ .

Wypełnione zgłoszenie jest równoznaczne ze zobowiązaniem do zapłacenia za udział w szkoleniu. Odwołanie 
uczestnictwa w szkoleniu z powodu nieprzewidywalnych zdarzeń jest możliwe poprzez pisemne 
zawiadomienie organizatora w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć. Rezygnacja z uczestnictwa po tym 
terminie nie zwalnia z konieczności wniesienia opłaty, z wyjątkiem sytuacji udokumentowanych zdarzeń 
losowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W takim przypadku Organizator 
zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez uczestnika lub też zaproponowania kolejnego terminu 
szkolenia za porozumieniem stron. W przypadku zdarzenia losowego lub zaistnienia siły wyższej, które 
uniemożliwią zarówno przeprowadzenie szkolenia, jak i jego odwołanie, Organizator zwróci kwotę wpłaconą 
przez uczestnika bez dodatkowych kosztów, jakie uczestnik poniósł.

pieczątka organizacji i podpis

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych i korporacyjnych w bazie danych firmy BOMIS 
Marzena Raźniewska-Półkoszek. Dane adresowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu informowania 
o organizowanych przez BOMIS szkoleniach, spotkaniach, wydawanych publikacjach lub o sprawach 
dotyczących przebiegu współpracy, bez prawa do ich udostępniania osobom trzecim, zgodnie z treścią ustawy 
z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Podającemu swoje dane 
przysługuje prawo wglądu do nich oraz możliwość ich poprawiania.

podpis
Prosimy o odesłanie formularza na numer faksu 61/ 666 15 90 lub na adres e-mail szkoIenia@bomis.pl. Potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Państwa powyżej.
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