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Tematyka kongresu

„Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”

• Projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja                           
i zaopiniowanie

• Zebranie i przedstawienie informacji i dorobku 
naukowego, opiniodawczego biegłych i rzeczoznawców

• Kierunki i metody poprawy jakości                                            
i efektywności wykonywania ekspertyz w Polsce

• Pragmatyzm w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości 
oraz biegłych i rzeczoznawców

• Błąd a fałsz w ekspertyzie
• Ubezpieczenie biegłych nieobowiązkowe czy 

obowiązkowe







Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 23 grudnia 2015 r

§ 11. 1. Sądy prowadzą strony internetowe, na 
których udostępnia się co najmniej: 

2. Na stronie internetowej sądu rejonowego       
i okręgowego zamieszcza się dodatkowo 
informacje dotyczące lekarzy sądowych               
i biegłych sądowych …

4. Na stronie internetowej sądu znajduje się 
dział z ogłoszeniami sądowymi.





Sąd  Apelacyjny  w  Warszawie





Hanna Kaflak-Januszko
Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku
Do Uczestników IV Kongresu Nauk Sądowych

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do zmian prawnych chciałabym zwrócić uwagę na 
niektóre zagadnienia związane z metodyką pracy:
• są biegli, od których można uczyć się tej metodyki, a jednocześnie 

zdarzają się podstawowe problemy; czyli są biegli, którym 
wystarczy przesłać krótkie zlecenie i dołączyć akta sprawy                 
i oczywiste jest dla nich, że w opinii należy odnieść się do tego,     
co w aktach, pozew zakreśla powództwo, jakie zarzuty wymagają 
omówienia w zakresie zlecenia, sami zaproponują właściwe 
doprecyzowanie tezy dowodowej, a nie brną w to, co strony i sąd 
wskazali nie znając zagadnienia lub nie mając możliwości oceny 
materiałów, które będą przedmiotem badania biegłego. Dlatego 
do rozważanie jest jakieś minimum obowiązkowego szkolenia 
(choćby e-learnigowego?),



• wobec nowelizacji kpc, ale nie tylko, pojawia się 
kwestia wyceny opinii z góry, gdyż gdyby koszt był 
wyższy, to jest to przesłanka zaniechania wykonania 
opinii. Przy zamówieniach opinii w instytutach 
można zwykle ustalić z góry rząd wielkości, ale czy 
nie będzie to problemem dla biegłych 
indywidualnych, skoro nie są przyzwyczajeni.    
Znam przypadek biegłego, który uprzedza strony,  
co do kosztu opinii i wówczas decydują, czy daną 
kwestię strony przyznają, czy kontynuują opinię,

Hanna Kaflak-Januszko
Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku
Do Uczestników IV Kongresu Nauk Sądowych



Projekt uchwały IV Kongresu Nauk 
Sądowych

1. Uczestnicy IV Kongresu Nauk Sądowych po raz kolejny 
wyrażają zaniepokojenie przeciągającymi się pracami nad 
projektem ustawy o biegłych sądowych. Jednocześnie 
oczekują, że ewentualna ustawa będzie konsultowana ze 
środowiskiem biegłych oraz organizacjami zrzeszających 
biegłych, zaś zgłaszane w toku dyskusji postulaty i uwagi 
zostaną rozważone i uwzględnione.

2. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
projekt ustawy, podany do wiadomości w 2019 r., nie 
spełniał oczekiwań biegłych oraz zawierał wadliwe 
rozwiązania prawne, w tym także niekorzystne dla 
biegłych. W związku z tym Kongres pozytywnie ocenił 
wycofanie tego projektu z dalszych prac legislacyjnych. 
Zgromadzeni wyrażają gotowość aktywnego 
uczestniczenia w pracach nad przyszłym projektem 
ustawy o biegłych.



Projekt uchwały IV Kongresu Nauk 
Sądowych

3. Uczestnicy Kongresu zapoznali się z ostatnio dokonanymi 
zmianami przepisów dotyczących biegłych w kodeksie 
postępowania karnego i cywilnego oraz w ustawie             
o ustroju sądów powszechnych; przepisy te wymagają 
dalszej analizy w zakresie celowości ich wprowadzenia 
oraz oceny skuteczności ich działania.

4. Zgromadzeni wyrażają zdecydowane stanowisko 
sprzeciwiające się utrzymaniu w kodeksie karnym 
przepisu art. 233 § 4 kk, nakładającego na biegłych 
odpowiedzialność karną za nieumyślne wydanie 
„fałszywej” opinii. Przepis ten, zawierający błąd logiczny 
oraz nieostre przesłanki odpowiedzialności karnej 
biegłych, powinien być niezwłocznie uchylony, gdyż jest 
sprzeczny z powszechnie przyjętymi zasadami 
odpowiedzialności karnej i zagraża bezpieczeństwu 
prawnemu biegłych. 



Projekt uchwały IV Kongresu Nauk 
Sądowych

5. Wynagrodzenie biegłych musi być dostosowane do 
wzrastających wymagań w zakresie ich kompetencji, 
obowiązków i odpowiedzialności oraz odpowiadać 
wysokości wynagrodzeń w gospodarce z uwzględnieniem 
kryteriów rynkowych. Brak rozwiązania tej kwestii od 
wielu lat jest jedną z przyczyn obniżającego się poziomu 
opiniowania oraz przedłużania postępowań karnych            
i cywilnych z powodu braku biegłych wielu specjalności.

6. Uczestnicy Kongresu widzą potrzebę szerokiej 
popularyzacji idei powszechnego ubezpieczenia biegłych.

7. IV Kongres zaleca, aby stowarzyszenia i organizacje 
zrzeszające biegłych, wspólnie z instytucjami 
naukowymi, opracowały standardy opiniowania              
w zakresie swoich specjalności, zgodne ze standardami 
powszechnie stosowanymi na świecie.



Celowość organizacji kongresów

1. Jedyna forma organizacyjna, pozwalająca 
zebrać przedstawicieli wszystkich nauk 
sądowych.

2. Kongresy Nauk Sądowych wypełniają brak 
organizacji zrzeszającej wszystkich biegłych   
i rzeczoznawców – tak jak np. w Austrii.

3. Dlatego celowym jest, organizowanie co 
kilka lat, kolejnych kongresów.


