
Centrum Innowacji 
i Rzeczoznawstwa 
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Warszawa, 20.08.2018 r.

Sz. P.

PREZES SĄDU OKRĘGOWEG ESZOWIE

Płac Śreniawitów 3 

35-959 Rzeszów

oC M . 3 £/yV2
Sprawa dotyczy: biegłych sadowych ustanowionych przy Sadzie Okręgowym

Szanowny Panie Prezesie,

W związku z koniecznością ciągłego podnoszenia kwalifikacji biegłych sądowych, 
zwracam się z uprzejmą prośbą o pochylenie się nad przedmiotowym zagadnieniem w zakresie 
specjalistycznych szkoleń dedykowanych biegłym sądowym z listy Sądu Okręgowego.

Mając na uwadze powyższe informuję, iż Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa 
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 
SIMP organizuje szkolenia:

06.10.2018 r. (sobota) 
godz. 10:00-16:00

Warszawa
„Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych”

07.10.2018 r. (niedziela) 
godz. 10:00 -  15:30 „ROBO w pracy biegłego sądowego”

13.10.2018 r. (sobota) 
godz. 10:00-16:00

Katowice
„Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych”

14.10.2018 r. (niedziela) 
godz. 10:00-15:30 „ROBO w pracy biegłego sądowego”

Koszt 1 szkoleń: 615 zł brutto (500,00 zł netto + 23% VAT)

Koszt 2 szkoleń: 984 zł brutto (800,00 zł netto + 23% VAT)

Warszawa: Warszawski Dom Technika Naczelnej Organizacji Technicznej NOT

w Warszawie, ul. Czackiego 3/5

Katowice: siedziba Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej Federacja
Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach, uL Podgórna 4
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Celem niniejszego pisma skierowanego do Prezesa Sądu jest dotarcie do jak najszerszego grona 
biegłych sądowych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. Należy 
podkreślić, iż pogłębianie wiedzy jest zarówno obowiązkiem biegłych, jak również i 
koniecznością, ponieważ biegły wielokrotnie musi bazować na własnym rzetelnym, 
właściwym i kompetentnym przekazaniu wiedzy i doświadczenia podczas pracy na potrzeby 
Sądu.

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i 
Techników Mechaników Polskich SIMP jest jednostką świadczącą specjalistyczne usługi 
techniczne, doradztwo naukowo-techniczne oraz profesjonalne szkolenia.

Szkolenie biegłych sądowych postawiliśmy sobie za priorytet, który ma na celu wspierać pracę 
biegłych podnosząc ich wiedzę i umiejętności wymagane do realizacji postawionych przed nimi 
zadań.

Centrum Innowacji 
i Rzeczoznawstwa 
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Szkolenie „Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych” obejmuje m.in:

1. Procedury ustanowienia biegłym sądowym, wymagania, zdobywanie doświadczenia, 
ubezpieczenie biegłych.

2. Zagadnienia praktyczne w pracy nad dowodami rzeczowymi i dokumentacją dowodową (w 
tym dokumentacja zdarzeń drogowych):

• metodologia prawidłowego przeprowadzenia oględzin i eksperymentu procesowego
• zasady prawidłowego wykonywania dokumentacji fotograficznej oraz zabezpieczania 

materiału dowodowego,
• właściwe analizowanie opisów i materiału utrwalającego dowody rzeczowe
• sposoby radzenia sobie przy trudnościach związanych z dokumentacją dowodową.

3. Zagadnienia praktyczne sporządzania opinii i wykorzystania przy orzekaniu:

• zagadnienie prawne funkcjonowania biegłych sądowych oraz kwestie 
odpowiedzialności cywilnej i karnej

• zagadnienia praktyczne przy sporządzaniu opinii, najczęściej popełniane błędy i 
praktyka radzenia sobie przy trudnych sprawach.

• przykłady trudnych opinii gospodarczych, karnych i cywilnych
• zagadnienia zarzutów stawianych do opinii biegłych, prawidłowe przygotowanie 

odpowiedzi na zarzuty oraz właściwe przygotowanie biegłego do obrony opinii na sali 
sądowej.
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Szkolenie „RODO w pracy biegłego sądowego” obejmuje m.in.:

1. Charakter prawny opinii biegłego w postępowaniu sądowym;
2. Zasady ochrony danych osobowych w prawie UE i prawie krajowym;
3. Obowiązki biegłego sądowego wynikające z przepisów RODO;
4. Obowiązki biegłego sądowego wynikające z przepisów krajowych w zakresie ochrony 
danych osobowych;
5. Obowiązki biegłego w zakresie gromadzenia materiałów związanych

z przygotowaniem opinii
6. Obowiązki biegłego w zakresie przechowywania dokumentacji związanej

z przygotowaniem opinii.

Szkolenia prowadza:

SSR Zbigniew Miczek -  Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie oddelegowany do Sądu 
Okręgowego w Krakowie, członek Instytutu Allehandra, wykładowca CIR OW SIMP oraz 
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

mgr inż. Krzysztof Niczyporuk - Dyrektor CIR OW SIMP, biegły sądowy, Dyplomowany 
Rzeczoznawca SIMP, Członek Zarządu Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP.

Więcej informacji na temat naszej działalności/szkoleń można uzyskać na stronie internetowej 
www.cir.ow-simp.pl; w biurze przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie, a także pod adresem:

e-mail: cir@ow-simp.pl lub nr tel. +48 691 088 597.

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa 
Oddziału Warszawskiego SIMP 

kontakt: +48 691 088 597
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Ć R

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:
Termin*:
W ARSZAW A

06.10.2018 r. (sobota) godz. 10:00 -  16:00 „Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych" 
Warszawa

07.10.2018 r. ( niedziela) godz. 10:00 -1 5 :3 0  „RODO w pracy biegłego sądowego" 
Warszawa

KATOWICE

13.10.2018 r. (sobota) godz. 10:00 -1 6 :0 0  „Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych" 
Katowice

14.10.2018 r. ( niedziela) godz. 10:00 -  15:30 „RODO w pracy biegłego sądowego" 
__________ Katowice
*Należy zaznaczyć zgłoszenie na jedno lub dwa szkolenia poprzez Oi

Koszt 1-dniowego szkolenia: 615 zł brutto (500,00 zł netto + 23% VAT)
Członkowie SIMP: 553,50 zł brutto (450,00 zł netto + 23% VAT)

Koszt 2-dniowego szkolenia: S84 zł brutto (800,00 zł netto + 23% VAT)
Członkowie SIMP: 885,60 zł brutto (720,00 zł netto + 23% VAT)

Numer konta: Raiffeisen Polbank Nr konta: 03 1750 0012 0000 0000 3689 8461 
Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu, imienny certyfikat, poczęstunek, lunch.

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

Adres zamieszkania:...........................................................................................................................

Adres e-mail:......................................................................................................................................................................................

Numer telefonu:..............................................................................................................................................................................

Dane firmy/jednostki:
Dane do faktury:.............................................................................................................................................................................

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

NIP................................ telefon:........................................................ e-mail:..................................................................................
Odwołanie jest możliwe po przekazaniu informacji w termin 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, wówczas organizator zobowiązuje się do 
zwrócenia pełnej kwoty na konto zgłaszającego.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, przy czym w takim przypadku zobowiązuje się do zwrotu pełnej opłaty za szkolenie. 
Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora w celach zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia oraz wydania stosownego 
certyfikatu.
Wypełniony formuiarz prosimy przesłać na: adres e-mail: cir(5>ow-simp.pl ....................................................................... .
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