PROGRAM
Dwunastej (XII) Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych
24-25 kwietnia 2014r. w Częstochowie
pod Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy

24 kwietnia 2014r. ( czwartek):
10:00 - 10:20

- Otwarcie Konferencji.
Powitanie gości i uczestników.

10:20 - 10:25

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

10:25 - 10:35

- 1. Wręczenie przez Prezydenta Miasta Częstochowy nagród za najlepszą pracę w
zakresie funkcjonowania biegłych sądowych.
2. Wręczenie dyplomu dr. Aleksandrowi Kapustce z okazji Jubileuszu 50 lat
wykonywania funkcji biegłego sądowego.

10:35 - 12:30

- Projekt założeń projektu ustawy o biegłych sądowych przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 11 marca 2014r.

12:30-13:00

- Przerwa.

13:00-13:20

- Psychologia i praktyka funkcjonowania biegłych sądowych w organach wymiaru
sprawiedliwości - dr.n.med. Ryszard Szozda, Romuald Tomczyk

13:20-14:20

- 1. dr. n.med. Ryszard SzozdaWystąpienie w im. Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej.
Doświadczenia Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego.
- 2. Tadeusz KopniakEkonomiczne aspekty sporządzonych opinii w zakresie własności
przemysłowej.
- 3. dr inż. Robert KonieczkaSpecyfika opiniowania przez biegłego sądowego z zakresu lotnictwa.
- 4. Władysław KopczyńskiUstawa, wynagrodzenie, ochrona ubezpieczeniowa biegłych.
- 5. Kazimierz CiężkiMedia, reklama a bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
- 6. dr Rafał ParviBiegli Sądowi a przydatność sporządzonej opinii przy wydawaniu wyroku
sądowego.
- 7. Aleksander SzablewskiZnaczenie danych KRS w praktyce biegłych sądowych.

14:20-15:00

Dyskusja

15:00

Przyjęcie uchwał i wniosków. Zamknięcie obrad.

15:30

Obiad.

25 kwietnia 2014r. ( 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 2014r.
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. Opracowanie i prezentacja opinii.

Romuald Tomczyk
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych.

