
 

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI 

Oddział w Szczecinie 
70-206 Szczecin,  ul. Dworcowa 19,  tel/fax 91 484 70 68 

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruch omości Oddział w Szczecinie 
zaprasza na szkolenie 

 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA BIEGŁYCH S ĄDOWYCH 
 
 

które odb ędzie si ę  
w dniu 29 listopada 2014 r. w Szczecinie 

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejno ść zgłosze ń 
 

Adresaci: Biegli sądowi, rzeczoznawcy majątkowi, urzędnicy państwowi i samorządowi 

Prowadz ący: Łukasz J ędruszuk 
Łukasz Jędruszuk - radca prawny. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Warszawie (wrzesień 2009). Zatrudniony w jednym 
z centralnych urzędów administracji publicznej oraz w prywatnej kancelarii 
prawnej. Zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, gospodarką nieruchomościami, prawem 
spółdzielczym, ochroną praw lokatorów, prawem budowlanym, postępowaniem 
administracyjnym i sądowoadministracyjnym, finansowaniem budownictwa 
mieszkaniowego ze środków publicznych. Jest cenionym wykładowcą w tych 
dziedzinach. Był radnym jednej z warszawskich dzielnic oraz członkiem rady 
społecznej jednego z warszawskich szpitali. W samorządzie terytorialnym 
zajmował się gospodarką lokalami komunalnymi, spółdzielczością 
mieszkaniową, inwestycjami drogowymi, polityką zdrowotną i społeczną, 
planowaniem przestrzennym, bezpieczeństwem publicznym, współpracą z 
organizacjami pozarządowymi. 
. 

Miejsce: 
 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 
Szczecin, ul. Mickiewicza 64, sala 019 (parter w „starym budynku”)  

Czas:  29.11.2014 r., sobota – 8.
15

 do 14.
15

 - 7 godzin edukacyjnych  

Odpłatno ść: Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi: 230 zł i obejmuje materiały dla 
uczestników, zimne i ciepłe napoje oraz ciastka w trakcie szkolenia, certyfikat 
uczestnictwa. 

Należność prosimy wpłacać przelewem do dn. 24 listopada 2014 r . na konto 
Stowarzyszenia: 32 1060 0076 0000 3200 0089 1656   
z dopiskiem na przelewie „szkolenie 29.11.2014 r. ”  

Zgłoszenia: Zgłoszenia należy dokonywać mailowo wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia 
do dnia 24 listopada 2014r . na adres: biuro@psrwn.szczecin.pl lub faxem na 
nr 91 484 70 68 



 
 

Program szkolenia 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA BIEGŁYCH S ĄDOWYCH  
 
 

29 listopada 2014 r.  
 
 

1. Instytucja biegłego sądowego-uwarunkowania wynikające 
z przepisów prawa. 

 
- 1 godz. edukacyjna 

2. Rola biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły sądowy i jego 
opinia. Przykłady czynności biegłego w postępowaniu o zniesienie 
współwłasności nieruchomości, o dział spadku lub podział majątku, 
o wypłatę zachowku, o przeniesienie własności nieruchomości, 
o zwrot nakładów dokonanych przez niewłaściciela, o zapłatę 
czynszu z tytułu najmu, dzierżawy lub za bezumowne korzystanie. 

 
 
 
 
 
- 2 godz. edukacyjne 

3. Możliwość poniesienia odpowiedzialności prawnej za czynności 
podjęte w charakterze biegłego. 

 
- 2 godz. edukacyjne 

4. Rola biegłego w postępowaniu administracyjnym. Biegły i jego 
opinia. Zakres badania opinii przez organ prowadzący 
postępowanie. Przykłady czynności biegłego w postępowaniach 
w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie lub 
przejęcie nieruchomości, o ustalenie opłaty adiacenckiej. 

 
 
 
 
- 2 godz. edukacyjne 

 


