PROGRAM
Jedenastej (XI) Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych
25 – 26 kwietnia 2013r. w Częstochowie

pod Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych
ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa, tel.fax 34/365-14-25
www.sądowibiegli.pl, biegli@sadowibiegli.pl
25-26 kwietnia 2013r. (czwartek – piątek)
Częstochowa, ul. Śląska 11/13, Sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy

Organizator:

Termin:
Miejsce:

25 kwietnia 2013r.
10:00-10:15

Otwarcie Konferencji. Powitanie gości i uczestników.
Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

10:15-10:30

Wręczenie nagród za najlepszą pracę zgłoszoną do konkursu najlepszych prac magisterskich
i doktorskich w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych. Do wręczenia nagród zostali
zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej oraz
Prezydent Miasta Częstochowy.

10:30-12:30

Projekt założeń projektu ustawy o biegłych sądowych.
I.
1.
2.

II.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Ocena stanu dotychczasowego.
Jaka jest sprawność obecnie obowiązujących mechanizmów weryfikacji kandydatów na biegłych
sądowych?
Czy jest możliwość podjęcia działań alternatywnych w stosunku do uchwalenia ustawy o biegłych
sądowych?
Projektowane propozycje podstawowe.
Status biegłego- funkcja związana z wykonaniem władzy publicznej przy jednoczesnym
przyznaniu ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Pozostawienie uprawnienia do wydawania decyzji dotyczących biegłych sądowych
w pierwszej instancji prezesom sądów okręgowych, natomiast Minister Sprawiedliwości jako
organ wyższego stopnia.
Pięcioletnia kadencja z możliwością ponownego ustanowienia po jej upływie.
Utrzymanie list biegłych sądowych.
Warunki jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o ustanowienie biegłym sądowym:
 obywatelstwo polskie lub jednego z państw UE,
 znajomość języka polskiego,
 pełna zdolność do czynności prawnych,
 posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych,
 pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie ustanowienia biegłym,
 ukończenie 30 lat,
 brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu w danej dziedzinie,
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
Rękojmia należytego wykonywania funkcji biegłego.

2
7.
8.

9.

III.
1.

2.

3.
4.

IV.
1.

2.

V.
1.
2.
3.

4.

Obowiązek posiadania przez biegłego podstawowej wiedzy dotyczącej prawa procesowego (w zakresie
praw i obowiązków biegłych oraz postępowania dowodowego).
Zobligowanie prezesów sądów okręgowych w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji kandydata na
biegłego do zasięgnięcia opinii na temat jego doświadczenia zawodowego i kompetencji we
właściwych organach samorządu zawodowego, stowarzyszeniach lub innych podmiotach mogących
posiadać wiedzę niezbędną dla oceny kandydata.
Weryfikacja kandydatów prowadzących własną działalność gospodarczą.
Propozycje organizatora Konferencji dot. punktu II. 9.:
Bieżące płacenie podatków i składek ZUS oraz referencje zleceniodawców plus ewentualne opinie
określone w punkcie 8.
Projektowane propozycje w zakresie weryfikacji biegłych:
Wyposażenie prezesa sądu okręgowego w uprawnienia do powoływania komisji (bądź
indywidualnych ekspertów) w celu zaopiniowania przegotowania zawodowego kandydata na
biegłego. Możliwość zastosowania tego trybu byłaby warunkowana brakiem podmiotów
władnych wydać opinię. Komisja składałaby się z uznanych specjalistów. Ocena kandydata
byłaby dokonywana na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów i rozmowy
kwalifikacyjnej.
Komentarz organizatora Konferencji:
Czy wprowadzenie komisji ekspertów jest początkiem regulacji „zawodu” biegłego
sądowego?
Zobligowanie biegłych do prowadzenia własnych rejestrów o wydanych opiniach.
Możliwość powoływania biegłych „ ad hoc”, tj. osób posiadających wiadomości specjalne, ale
nieustanowionych biegłymi sądowymi. Pierwszeństwo jednak będą mieli biegli wpisani na listę.
Propozycje ustanowienia instytucji specjalistycznych.
Ustanowienie instytucji specjalistycznych powołanych do opiniowania. Obecnie obowiązujące przepisy
przewidują możliwość zwrócenia się przez sąd luba organ prowadzący postępowanie karne
o sporządzenie opinii do instytucji naukowej badawczej lub specjalistycznej, to nie ma definicji tych
podmiotów. Jednocześnie zwiększa się liczba podmiotów prywatnych niepodlegających żadnej
weryfikacji.
Jako niezbędne minimalne wymogi wprowadzone zostaną:
 posiadanie odpowiedniego potencjału kadrowego, w tym zatrudnianie osób spełniających kryteria
pozwalające na ubieganie się o uzyskanie statusu biegłego sądowego,
 posiadanie właściwego zaplecza technicznego.
Spełnienie tych kryteriów podlegałoby weryfikacji analogicznie jak w przypadku kandydatówosób fizycznych.
Zagwarantowanie instytucjom specjalistycznym zwrotu udokumentowanych kosztów zużytych
materiałów oraz ryczałtowej należności z tytułu innych kosztów związanych ze sporządzeniem opinii,
której maksymalna wysokość zostanie określona przez procentowe odniesienie do
wynagrodzenia przyznanego za sporządzoną opinię.
Propozycje w zakresie wynagradzania biegłych i podatku.
Czy obowiązujące stawki wynagrodzeń biegłych sądowych stanowią dostateczną zachętę dla
specjalistów najwyższej klasy do współpracy z wymiarem sprawiedliwości?
Czy zwiększenie poziomu wynagrodzeń biegłych sądowych zapewni podniesienie poziomu ekspertyz
oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich opracowanie?
Biegłym sądowym winno przysługiwać prawo do zwrotu kosztów przejazdu, noclegów i diet.
Za udział w czynności dowodowej biegłym będzie przysługiwać wynagrodzenie wg stawki za godzinę
pracy.
Nie przewiduje się natomiast możliwości przyznania wynagrodzeń za czas podróży do sądu
lub organu.
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5.

6.
7.
8.

W związku z wyłączeniem odpowiedzialności biegłych sądowych wobec osób trzecich przewiduje się
zwolnienie czynności wykonywanych przez osoby fizyczne w charakterze biegłych sądowych
z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Utrzymanie obecnego systemu stosowania stawek godzinowych.
Na wzór obecnych rozwiązań będą obowiązywać zamknięte przedziały stawek procentowych dla
najczęściej wykonywanych czynności z zakresu medycyny oraz geodezji i kartografii.
Zakłada się wzrost wydatków z budżetu państwa z tytułu ustanawiania biegłych sądowych.
Wzrost ten wiązać się będzie z możliwością korzystania przez prezesów sądów okręgowych głównie
z nowej instytucji- komisji bądź eksperta opiniujących przygotowanie zawodowe kandydatów na
biegłych oraz zaplecze organizacyjno- techniczne instytucji ubiegających się o ustanowienie instytucją
specjalistyczną.
Komentarz organizatora Konferencji:
Dlaczego komisja ma opiniować przygotowania zawodowe kandydatów, jeżeli: „… część kandydatów
na biegłych sądowych legitymuje się bardzo dobrze udokumentowanymi kwalifikacjami (egzaminy
państwowe, aktualne certyfikaty) oraz praktyką zawodową, co pozwala zrezygnować z dokładnego
opiniowania przez komisję bądź eksperta.”
Odpowiedź na propozycję powoływania komisji weryfikacyjnych wynika jednoznacznie
z powyższego sformułowania: nie należy rozpatrywać kandydatów bez dobrze
udokumentowanych kwalifikacji.
Oszacowanie rocznych kosztów powołania komisji lub ekspertów na kwotę ok. 706.860zł opiera się na
bezpodstawnym założeniu, że najwyżej 20% kandydatów zostanie poddanych procedurze opiniowania
przez komisję lub ekspertów.
Komentarz organizatora Konferencji:
Praktyka realizacji kosztorysów jakichkolwiek przedsięwzięć osiąga najczęściej wzrost
założonych kosztów o 100%.

12:30-13:00
13:00-16:00
16:30

Przerwa. Zapisywanie się do zespołów problemowych.
Dyskusja.
Obiad.

26 kwietnia 2013 (piątek)
10:00-13:00

Praca w zespołach problemowych:
1. Ocena stanu dotychczasowego- zespół I.
2. Weryfikacja biegłych- zespół II.
3. Wynagrodzenie biegłych- zespół III.

13:00
13:45
14:30

Przedstawienie wyników prac zespołów.
Przedstawienie uchwał i wniosków.
Zakończenie obrad.

Uwaga: Udział w Konferencji jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające
udział w Konferencji z wyżej wymienionym programem.

