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Warsztaty-dydaktyczne 

Dla Biegłych Sądowych w zakresie: energetyki, budownictwa, ekspertyzy opinie orzeczenia, znaczenie 

procesowe, przydatność, zalety i wady sporządzanych opinii.  

Zasady do wyliczania poniesionych kosztów wyliczanie kosztów członków i sympatyków  

Wyznaczanie czynności prawnych- oględziny – uzupełnianie braków formalno prawnych w celu 

sporządzenia opinii  
 

13 Czerwiec 2019 r. 
 

Szkolenie dedykowane jest do osób, które chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę w zakresie 

bezpieczeństwa pracy w energetyce oraz w gospodarce energetycznej a w szczególności w zakresie 

urządzeń elektro energetycznych i elektrycznych, Inspektor Nadzoru Koordynator, kierownik Budowy, 

Nadzór Autorski jako Ekspert, Rzeczoznawca, Biegły Sadowy wady i  zalety.  

Szkolenie 1 dniowe przeznaczone jest dla osób pracujących zawodowo, jako biegli sądowi działający na zlecenie 

instytucji państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, gmin, powiatów, 

w szczególności dla Sądów, Prokuratur Krajowych i Okręgowych oraz Policji. 

 
Szkolenie prowadzi: 
 

Szkolenie poprowadzi Biegłym sądowym dla Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Sądu Okręgowego 

w Rzeszowie - III kadencji, od 1990 roku prowadzący nadzór, koordynator i kierownik budów, wieloletni 

Inspektor Nadzorów Inwestorskich, Autorskich oraz szkolenia zawodowe w tej tematyce, od 1996 roku 

nadzorujący i koordynator zespołów eksperckich w dziedzinach budownictwa i energetyki, wykonujący 

projekty autorskie i kompleksowe, prowadzący nadzór i przeglądy w całej gamie zawodowej na wielu 

kluczowych inwestycjach największych Spółek Skarbu Państwa, wieloletni pracownik PGNIG, a obecnie 

PSG., właściciel Grupy FHU i ProInst - Bud Profesjonalne Usługi Instalacyjno Budowlane, autor 

publikacji książkowych, wieloletni uczestnik i przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał w Konferencji 

Krajowych opracowujący wnioski i propozycje dla instytucji ustawodawczych mając na celu ulepszenie 

pracy Biegłego Sadowego - p. Bogdan Jara 

 

Program szkolenia: 

 

1. Opinia Sądowa. 

2. Opinia i jej znaczenie procesowe. Wady i zalety opinii. Przydatność i odrzucenie opinii. 

3. Opinia Uzupełniająca - powody i przyczyny jej sporządzania.  

4. Braki formalno – prawne oraz ich następstwa – przyczyny odstąpienia od opiniowania. 

5. Czynności prawne – oględziny. Wezwanie stron postępowania sądowego w celu ustalenia 

czynności prawnych w celu sporządzenia opinii.  

6. Ekspertyza. 

7. Ekspertyzy budowlane, orzeczenia, wady i złe praktyki. Metody stosowanych odstępstw 

w ich sporządzaniu.  

8. Publikacja naukowa. 

9. Wnioski, pytania, wolna dyskusja, propozycje i konkluzje.      
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Ramowy harmonogram: 
13 Czerwiec 2019 r. 

9.:00 - 9.45 – rejestracja uczestników szkolenia 
10.00 - 11.30 - rozpoczęcie szkolenia 
10.15 -11.45 – I część szkolenia 
11.45 -12.00 – przerwa kawowa 
12.00 – 13.30 – II część szkolenia 
13.30-14.00 – obiad 
14.00-15.30 – III część szkolenia 
15.30- 16.00 – konsultacje z prowadzącymi szkolenia  
16:00 –16.30 - Zakończenie szkolenie 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Termin:  13 czerwiec 2019 r.  

UWAGA!!!  Termin zgłoszenia na Szkolenie 7 czerwca 2019 r. 

Miejsce:  Krakowski Cech Rzemiosła, Kraków, ul. Westerplatte 18  

Koszt udziału jednej osoby wynosi:  150 zł + 23% VAT za 1 dzień szkolenia 

Zniżka 10 % dla członków PTE warunek opłacone składki na bieżąco. 

 

UWAGA: 
W przypadku przesłania oświadczenia, iż opłata za szkolenie jest dokonywana ze środków publicznych oraz 

szkolenie podnosi kwalifikacje pracowników, na podstawie: art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT, 
wystawiamy fakturę bez ww. podatku, tj. wykazujemy jedynie kwotę netto, która jest kwotą do zapłaty. 
(cyt.: Art. 43. 

1. Zwalnia się od podatku: 
29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 

c) finansowane w całości ze środków publicznych 
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; ) 
 

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury z 7  dniowym terminem płatności. 

 
Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały zawierające omówienie wszystkich zagadnień 

programowych, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy w przerwach. 
 

Zgłoszenia: 
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego: 

– formularz w załączeniu (oświadczenie o zwolnieniu z VAT)  e-mailem na adres szkoleniepte@o2.pl  

lub  

- elektronicznie rejestrowanie przez stronę: www.czestochowa.pte.pl 
 

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak 

wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń. 
 

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres szkoleniepte@o2.pl lub telefonicznie (+34) 324-26-30 

 

Biuro organizacyjne:  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie DOM EKONOMISTY 

czynne:  Pn, Wt, Śr,  8.00-13.30 i  Cz.  8.00-12.30 


