PROGRAM
Trzynastej (XIII) Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych
16-17 kwietnia 2015r. w Częstochowie
pod Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy

16 kwietnia 2015r. ( czwartek):
10:15 - 10:25

- Otwarcie Konferencji.
Powitanie Gości i Uczestników.

10:25 - 10:30

- Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

10:30 - 10:45

- Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską
w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych oraz wręczenie nagród.

10:45 - 11:30

- Wystąpienia zaproszonych Gości.

11:30 - 12:15

- 1. Projekt ustawy. Czy i co daje biegłym, a co sądom.
- 2. Czas na zmianę, a może jednak nie, czyli o statusie biegłego sądowego
w Polsce.
- 3. Doświadczenia własne Śląskiej Izby Lekarskiej.
Dr n.med. Ryszard Szozda - Śląska Izba Lekarska.

12:15 - 13:00

-

I. Odpowiedzialność biegłego sądowego za przygotowaną opinię w warunkach
obowiązującej obecnie cywilnoprawnej odpowiedzialności biegłego wobec
osób trzecich.
1. Kwestionowanie opinii biegłych w odrębnych postępowaniach cywilnych.
2. Czy biegli sądowi są zagrożeni pozwami?
3. Wycofywanie się biegłych sądowych przed cywilnoprawną
odpowiedzialnością wobec osób trzecich.

- II. 1. Na czym może polegać pozadokumentacyjna weryfikacja przygotowania
zawodowego kandydata na biegłego sądowego?
2. Czy konieczna jest pozadokumentacyjna weryfikacja przygotowania
zawodowego kandydata na biegłego sądowego w warunkach
obowiązującej odpowiedzialności biegłego wobec osób trzecich?
3. Zjawisko samoselekcji w warunkach obowiązującej odpowiedzialności
biegłego sadowego wobec osób trzecich.
4. Odpowiedzialność biegłego sadowego wobec osób trzecich jako
podstawowy element weryfikacji przygotowania zawodowego kandydata
na biegłego sądowego.
Romuald Tomczyk – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych

13:00 - 13.30

Przerwa

13:30 - 15:30

Wystąpienia biegłych sądowych oraz dyskusja.

15:30

Przyjęcie uchwał i wniosków. Zamknięcie obrad.

16:00

Obiad.

17 kwietnia 2015r. ( piątek):
10:00 - 14:00

Studium Biegłych Sądowych.
W programie:
1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie
biegłych sądowych.
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie
określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz
sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii.
3. Ustawa budżetowa na rok 2015.
4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2008r. dot. zasad
i procedury zaliczania podatku od towarów i usług do kosztów sądowych
z tytułu należności dla biegłych sądowych.
5. Projekt ustawy o biegłych sądowych.
6. Opracowanie i prezentacja opinii.

