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według rozdzielnika

\N załączeniu przekazuję projektu ustawy o biegĘch sądowych, z
prośbą o zajęcie stanowiska, w terminie do dnia 1 grudnia 2014 r.

Jednocześnie informuję, że projekt został opracowany przez
centrum Legislacji na podstawie założen projektu ustawy o biegłych
przyjętych przez Radę Ministrów w dniu .18 marca 2a14 r.

uprZeJmą

Rządowe

sądowych

Załącznik:

- Projekt ustawy o biegłych sądowych.
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Otr4lmuią:

1) Pan Rafał Piętka Prezes Geodezyjn ej lzby Gospodarczej,

2) Pani dr hab, Maria Kała Dyrektor lnstytutu Ekspeńyz Sądowych im, prof, dra Jana

Sehna,

3) Pan Artur Przybyś Prezes lnstytucji Specjalistycznej Biuro Ekspertyz Sądowych,

4) Pan Jozef Król Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentow,

5) Pan Edward Zalewski Przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury,

6) Pan Dariusz Sałajewski Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,

7) Pan Andrzej Zwara Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,

8) Pan Maciej HamankiewiczPrezes Naczelnej Rady Lekarskiej,

9) Pan Krzyszlof Bratkowski Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń

Rze czoznawców M aj ątkowych,
'l0) Pan Jacek Krajewski Prezes Federacji Związkow Pracodavlcovr Ochrony

Zdrowia Porozumienie Zielonogorskie,

1 '1) Pan Adam Reza Przewodniczący Zarządu Polskiego Stowazys zenia Biegłych

Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych,

12)Pan Prof, nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego,

13) Pan Jarosław Berent Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sądowej i Kryminologii,

14) Pani Prof. dr hab. Anna Wilmowska - Pietruszyńska Prezes Polskiego
Towarzystwa Orzeczn ictwa Lekarskiego,

15) Pan dr hab, n. med. Robeń Pudlo Przewodniczący Sekcji Psychiatrii Sądowej
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

16) Pan dr med. Jerzy Pobocha Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej,
17) Pan Prof, dr hab. Wojciech WąsoŃiczPrzewodniczący Polskiego Towarzystwa
Toksykologicznego,
'lB) pan Andrzej witkowski prezes zarządu Głównego polskiego związku
Motorowego,

19) Pan Jerzy Hajto Prezes Stowarzyszenia Biegłych Sądowych zZakresu Geodezji,
20) Pani dr Maria Kujawa Prezes Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w polsce,

,,.]Źi\Prn Romuald Tomczyk Prezes Zarządu Stowarzys zenia Rzeczoznawców<2
Ekonomicznych,
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V 22) Panmgr inz. Emil Wolski Prezes Stowarzys zenia Rzeczoznawców Techniki

/ Samochodowej i Ruchu Drogowego,

23) Pani lrena Kamińska Prezes Stowarzyszenia Sędziów,,THEMlS",
24) Pan Maciej Strączyński Prezes Stowarzys zeniaSędziów Polskich ,,lUSTlTlA",
25) Pani Ewa Waszkiewicz Prezes Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych
w Polsce,

26) Pan prof, dr hab. Tadeusz Widła Uniwersytet SląskiWydział prawa

i Administracji Katedra Kryminalistyki.



Proiekt29.I0.ż0I4 r.

U S TAWA

zdnta ż0l4r.

o biegĘch sądowych

Art. 1. Ustawa określa warunki i tryb ustanawiania biegłym sądowym, zawrcszania

w pełnieniu oraz pozbawiania tej funkcji.

Art.2.1, Biegłym sądowym jest osoba ftzyczna lub jednostka organlzacyjna

ustanowiona przez prezesa sądu okręgowego.

2. Pręzes sądu okręgowego ustanawia biegłym sądowym, zawiesza w pełnieniu otaz

pozbawl,atej funkcji w formie decyzji administracyjnej.

3. Biegli sądowi są ustanawiani według specjalności w poszczegóInych dziedzinach

wiedzy, nauki, techniki, sztuki lub rzemiosła na okres 5 lat; okres ustanowienia upływa

z końcem roku kalendarzowego.

4. organem wlrższego stopnia w stosuŃu do prezesa sądu okręgowego w sprawach

ustanor.vienia biegłl,m sądorłl,m, zalł,ieszenia rv pełnieniu oraz pozbarvienia tej funlrcji jest

Minister Sprawiedliwości.

Art. 3. Biegłymi sądowymi są także: jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego właściwa w sprawach badań kryminalistycznych, zal<łady medycyny sądowej;

uczelni medycznych, insĘtuty badawcze wchodzące w skład Policji, rodzinne ośrodki

diagnostyczno-konsultacyjne oraz państwowe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi

Sprawiedliwości prowa dzące działalno ść naukową i badawczo-rozwoj ową.

Art" 4.1. Biegły sądowy korzysta z ochrony prawnej przewtdzianej dla fuŃcjonariuszy

publicznych,

Z.Ptzy wykonywanlu przez biegłego sądowego czynności zawodowych, które nie

zostały zlecone przez sąd lub olgan prowadzący postępowan|e ptzygotowawcze, nie jest

dopuszczalne p o sługiwani e s ię tl.tuł em,,bi e gły s ądowy".

Art.5. Sąd lub organ prowadzący postępowanlę przygotowawcze zleca wykonyłvanie

czynności biegłego w pierwszej kolejności biegłym sądowym,

Art.6.1. Sąd lub olgan prowadzący postępowanie przygotowawcze zawiadamta

właściwego prezesa sądu okręgowego o kazdym nieusprawiedliwionym niestawiennictwie
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biegłego sądowego, nieusprawiedliwionyrn opóźnieniu wykonania ptzęz biegłego sądowego

czynności biegłego, nieuzasadnionej odmowie wykonania przez biegłego sądowego

czynności biegłego albo o wykonaniu przez biegłego sądowego czynności biegłego

niezgodnie z zasadamt sztuki właściwymi dla j ego specj alności,

2.Biegły sądowy nie moze odmówić wykonania czynności biegłego zleconych przez

sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze w obszatze właściwości sądu

okręgowego, w którym został ustanowiony, z rłryjątkiem przypadków, o których mowa w ań.

280 ustawy z dnla z dnl,a 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepo\\,ania cylvilnego (Dz. U. z

2014 r, poz. 10i , zpoźn. zm.1)) oraz art.196 ustarrl z dnta z dnia 6 czem,ca 1997 r. - Kodeks

postepo\Ą,ania kamego (Dz. U. Nr 89. poz. _i_i_<. z połl. --,' 
,,

Z:1._ęZ]{]]lS:,_.

poslada ieolei\,czile i plak.rczii3 ,.\l:jorności specjalne lr- okreśionej dziedzinie riiedz,,.

nauki, techniki, sźuki iub rzemiosła;

posiada trzyletnie doświadczenie rv dziędzinie wiedzy, nauki, techniki, sztuki lub

rzemio sła. rł, ktorej ma zo stac ustanor.ł,i ona bi e głym s ądorrym ;

jest niekarana za urnl,ślne przestępstił,o 1ub uml,ślne pfzestępst\\,o skarbon,e oraz nie

orzeczono rł-stosunku do niej zakazu rłlkonlrł,ania zauodu rv specjalności. n,którei

zamleTza rłr,konlrł ać czynności bie głe go,

') Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 3'79, 135, 56'7 . 616. 915.
1091,116li1296.

' Zmiary wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U, z1999 r. Nr 83, poz.931,z2000 r. Nr 50. poz.
580, Nr 62, poz.717, Nr 73, poz.852 i Nr 93, poz. 1027, z 200l r. Nr 98, poz. I07I i Nr 106, poz, 1719, z
2002r, Nr74,poz.616,z2003 r,Nr17,poz.155,Nr111,poz. 1061 iNr130,poz. 1188, z2001r.Nr51,
poz. 574, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz.2405 i Nr 264, poz.264l, z2005 r. Nr 10, poz.70,
Nr 48, poz, 461, Nr 77,poz,680, Nr 96,poz.821, Nr 141,poz.1181, Nr 743,poz.1203, Nr 163,poz.1363,
Nr 169, poz, 1416 i Nr I78,poz. 14'79,z2006 r. Nr 15, poz, 118, Nr 66,poz.467, Nr 95,poz,659,'Nr 104,
poz.708 i711, Nr I47,poz.1009 i 1013, Nr 167, poz. 11,92iNr226,poz,1647 i i648, z2007 r. Nr20, poz,
116, Nr 64,poz.432, Nr 80, poz. 539, Nr 89,poz,589, Nr 99,poz,664, Nr 772,poz.766, Nr 7ż3,poz.849 i
Nr 128, poz,903, zż008 r, Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182,
poz.71,33,Nr208,poz,1308,Nr214,poz,1344,Nr225,poz.1485,Nr234,poz.1571 iNr237,poz.765I,
z2009 r. Nr 8, poz.39, Nr 20, poz. l04, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz, 585, Nr 85, poz,776, Nr 127, poz.
1051, Nr I44, poz, 1 178, Nr 168, poz, 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr I90, poz. 1474 i Nr 206, poz. ],589, z
2010 r. Nr 7, poz.46, Nr 98, poz.626, Nr 106,poz,669, Nr l22,poz.826, Nr I25,poz.842, Nr 182,poz.
1228 i Nr 797,poz,1307,z2011 r. Nr 48, poz.245 i246, Nr 53, poz.273, Nr l12, poz.654, Nr 117, poz,
678, Nr 14ż,poz.829, Nr 791,,poz.1 135, Nr 2l7,poz.1280, Nr 240,poz. 1430,1431 i 1438 i Nr279,poz.
1645, z2a12 r. poz. 886, i09i, 1 107,1327,|426, 1447 i 1529, z2013 r. poz. 480, 765,849, 1ż4'7, 1262,7282
i 1650 orazz2014 r. poz. 85, 384,694 i 13'75.
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2. Biegłym sądowym moze być ustanowiona jednostka organizacyjna, która:

1) dysponuje personelem o odpowiednich wiadomościach specjalnych i doświadczeniu

w określonej dziedzlnie wiedzy, nauki, techniki, sźuki lub rzemiosła;

2) dysponuje warunkamt otganizacyjno-technicznym niezbędnymi do wykonania czynności

biegłego w określonej specjalności;

3) nie jest ukaranakarą pienięzną lub nie olzeczono wobec niej zakazu na podstawie ustawy

z dnia 28 pażdzientka 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny

zabronione pod grożbąkary (Dz,U, z2014I. poz. I4I7).

Art.8.1. Wniosek o ustanowienie biegłym sądowym składa się do prezesa sądu

okręgowego, w obszarze właściwości ktorego biegły sądowy będzie ustanowiony.

2, Osoba ftzycznaubiegająca się o ustanowienie biegłym sądowym do wniosku zŃącza:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2) oświadczente, że ntejest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) opinie organów samorządu zawodowego o posiadanych wiadomościach specjalnych

rł, zakresie określonej dziedziny wiedzy, nauki. techniki. sztuki lub rzemiosła albo

opinię pracodawcy o posiadanych wiadomościach specjalnych w zakresie tej dziedztny

wiedzy, nauki, techniki, sztuki lub rzemiosła;

4) oświadczenlę, że zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności

biegłego sądowego;

5) oświadczenie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

6) dokumenty potwierdzające spełnienie waruŃów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5;

7) oświadczęnte czy ubiegała się dotychczas o ustanowienie biegłym sądowym otaz azy nte

pozbawiono jej funkcji biegłego sądowego.

3. Jednostka organizacyjna ubiegająca się o ustanowienie biegłym sądowym do

wniosku załącza,.

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

2) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania czy jednostka ubiegała się

dotychczas o ustanowienie biegłym sądowym oraz czy nle pozbawiono jej fuŃcji

biegłego sądowego;

3) dokumenty potwierdzające spełnianie waruŃów, o których mowa w art. 7 ust.2 pkt 1 i 2.

4, Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4, 5 i 7 orazust. 3 pkt ż,są składane

pod rygorem odpowiedzialności karnej.



_4_

5'KandydatownabiegłychsądowychWdziedzinieuzaleŻnięiodalkohoiu,
po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu prezesowi sądu okręgowego

kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uza!ężnięnia od alkoholu i współuzależnienia

- w odniesieniu do psychologów orL specjalistów psychoterapti uzależnięń oraz konsultant

wojewodzki w dziedzinie psychiatrii _ w odniesieniu do lekarzy psychiatrow,

Art.9.1. w toku postępowania o ustanowienie biegłym sądowym prezes sądu

okręgowego moze powołaó komisję lub eksperta w celu oceny posiadania wiadomości

specjalnych w określonej dziedzinie wiedzy, nauki, techniki, sztuki lub rzemiosŁa, a takżę

- w przypadku jednostki organizacyjnej dysponowania rł,arunkamt organizacyjno_

technicznymi niezbędnymi do wykonania czynności biegłego,

2. Komisja składa się z trzech ekspertów tej specjalnoŚci. rv ktorej osoba lub jednostka

organizacyj na wnioskuj e o ustanowienie bie gł;,m s ądolłym,

3, Komisja 1ub ekspert dokonuje ocenv na podstarłie przecs,errrol}ch .]olcnen:o,*,

a n pr4,padku gd:, posteporr anie dotl cz1, ustanou ienia biegĘm saColr}n iedloslk:

organizacl,jnej - moze przepro\\,adzić oględzin1,, Komisja lub ekspeft mogą róunież zaządac

dodatkowych wyj aśnień.

4. Członkom komisji lub eksperlowi przysługuje wynagrodzenie z Ętułu oceny

posiadania rł,iadomości specjalnlch w określonej dziedzinie rł'iedąV, nauki, techniki, szruki

lub rzemiosła oraz dl,sponorvania warunkami organizacl-jno_technicznimi niezbednlmi do

rrrkonania czl-nności biegłego przyznawanę przezprezesa sadu okrego\\ego u,rrl sokości do

54ż zł.

Art. 10. Niezwłocznie po ustanowieniu biegĘm sądorłrym biegły składa prnrzeczenie

wobec ptezęsa sądu okręgowego, ptzęz którego został ustanowiony, według nastepujacej

roty:

,,świadomy znaczeniamoich słów i odpowiedzialności przedprawem, ptzyrzekam

uroczyście, że powrctzone mi obowiązki wykonam z cńąsumiennością i bezstronnością",

Art. 11.1. Biegły sądowy ma obowiązek ukończenia organizowanego prZęZ prezesa

sądu okręgowego szkolenia z zabęsu przepisów dotyczących jego praw i obowiązków w

postępowaniu sądowym i w postępowaniu przygotowawczym oraz zasad przeprowadzenia

dowodu z opinii biegłego w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia ślubowania,

szkolenia dla biegłych sądowych organizuje prezes sądu okręgowego nie rzadziej niz dwa

razy w roku.

\
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Biegły sądowy ma obowiązek stale podnosić kwalifikacj ę w dziędzinie wiedzy, nauki,

techniki, sztuki lub rzemiosła, w której zostŃ ustanowiony biegłym sądowym.

Art,IL,Przęd ustanowięniem biegłym sądowym na kolejny oktes, prezes sądu

okręgowego zasięga opinii sądów lub organów prowadzących postępowanie

przygotowawcze,które zlecŃy spotządzenie opinii biegłemu sądowemu ubiegającemu się o

ustanowienie na kolejny okres, o dotychczasowym sposobie wykonywania czynności

biegłego.

Art. 13.1. Prezes sądu okręgowego zawiesza biegłego sądowego w pełnieniu jego

funkcji jeżeli przeciwko temu biegłemu:

wszczęto postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskatżenia publicznego lub o

umyślne przestępstwo skarbowe lub wszczęto postępowanie w przedmiocie

odpowiedzialności podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

wszczęto postępowanie dyscyplinarne albo postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności

zawodowej, mo gące skutkować utratą uprawnień zawodowych;

wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie pozbawienia funkcji biegłego

sądorł ego;

biegły sądowy złożyŁ wniosek o zawieszenie;

biegły sądowy nie odbył szkolenia w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. 2"

Zawtęszęnie biegłego sądowego w pełnieniu fuŃcji trwa do ustania przyazyny

powoduj ącej zawieszenie.

Art. 14. 1. Prezes sądu okręgowego pozbawta biegłego sądowego jego funkcji

w przypadku:

I) złożeniawniosku ptzęz biegłego sądowego;

2) uttaty warunków ustanowienia biegłym sądowym.

2.Pręzęs sądu okręgowego moze pozbawić biegłego sądowego jego funkcji

w przypadku dwukrotnego otrzymania zawiadomienia o okolicznościach, o których mowa

w art. 6 ust. 1, dotyczących tego biegłego.

Art. 15. Z chwtlą zawieszenia w fuŃcji biegłego sądowego albo pozbawienia tej

fuŃcji, biegły sądowy traci prawo do posługiwania się tltułem,,biegły sądowy".
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Art. 16. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. TJ. z 2012 r. poz. 1,356 oraz z 2013 r. poz. 1563)

wprowadza się następuj ące zmiany:

1) w art. 28 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

,,3. Badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, biegli

przeprowadzają wspólnie, każdy w zakresie swojej specjalności, w warunkach

zapewntających bezpieczeństwo oraz ochronę dóbr osobistych osoby badanej.

4, Opinię w przedmiocie uzalężntęnia od alkoholu lłrydają wspólnie, po

Przepro\i/adzonych badaniach, lękarz psychiatra i psycholog albo lekarz psychiatra

i specj alista psychote ruptt uzależnień. " ;

2) art.28a otrzymuje brzmienie:

,,Art.28a.1. W celu sporządzenia opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu

należy ocenić:

1) dane z dostępnej dokumentacji;

2) stan somatyczny i psychic.ny na podstar,ie osobistego badania.

2, Biegły na potrzeby sporządzanej opinii może także zleció przeprowadzeńe

badań laboratoryjnych lub niezbędnych konsultacji specjalistycznych i badań

diagnostycznych.

3. Opinia w przedmiocteuzależnienia od alkoholu zarł,iera:

1) imiona i nazlviska biegłych oraz miejsca ich zatrudnienia:

2) wskazanie organu kierującego na badanie;

3) datę postanowienia i sygnaturę akt sprawy;

4) miejsce i datę przeprowadzeniabadania;

5) miejsce i datę sporządzenia opinii;

6) imię, nazwisko, numer PESEL, .a w przypadku jego braku - rodzaj i numer

dokumentu potwierdzającego tozsamość oraz adres osoby badanej;

7) wYciąg z dostarczonej dokumentacji, w tym z akt sporządzonych ptzez gminną

komi sj ę r o zw iązywani a pro blemów alkoho 1 owych ;

8) opis przebiegu badania, określającyjego zakres;

9) wynik autoanamnezy, ocenę stanu psychicznego osoby badanej, a także wyniki

konsultacj i specj alistyc zny ch, badań laboratoryjnych i badań specj alistyc znych, o

ile badania takie zostały przeprowadzone;

10) rozpoznanie wraz z uzasadnteniem;
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1 1) wskazanie dalszego trybu postępowania;

12) podpisy biegłych.

4.W przypadku gdy między biegłymi sporządzającymi opinię wystąpi istotna

różnicaw opinii, fakt ten powinien zostaó w opinii zazftaczony.".

Art."!,7.W ustawie z dnia27 Iipca200I r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

(Dz. U. z2013 r.poz,427,zpóźn.zm.3\w dzialęIV uchyla sięrozdziń6.

Art. 18. Biegli sądowi, ustanowieni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

są biegłymi sądowymi w rozumieniu niniejszej ustawy i mogą pełnió fuŃcję biegłych do

końca okresu, na który zostali ustanowieni.

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

') Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z2013 r. poz. 662, l|65, 124'1 ,
1433 i1623 orazz2014r.poz.31,481,504, 512,619 i 1071,

Zl zgodność pod włględern

Ffasilif{l,j r,*dakc}inyr
-n,fil

n,t-!nr'i,
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UZASADNIENIE

Celem projektowanej ustawy o biegłych sądowych jest uregulowanie problematyki

ustanawiania biegłych sądowych w sposób zapewniający dostęp do wysoko kwalifikowanego

korpusu ekspeńów wpisanych na listy biegłych sądowych, a wprowadzenie ustawowych

reguł ustanawiania biegłym sądowym powirrno przyczyntć się do usprawnienia toku

postępowań sądowych oraz postępowań przygotowawczych. Projekt ustawy dotyczy tylko

biegłych sądowych i nie reguluje tzw. biegłych ad hoc, których możliwośó powołania

przewiduje obecnie procedura cywilna oraz procedura kama. Przepisy projektowanej ustawy

nie będą więc miały zastosowania do biegłych powołyłvanych przez organy procesowe

ad hoc.

Nalezy nadmienić, ze projekt ustawy o biegłych sądorłl,ch nie reguluje zagadnień

zwlązanych z wynagrodzeniem biegłych sądowych oTaz z kosżami sporzadzania opinii pTzez

biegłych. Aktualnie kwestie te są regulowane ustarł,ie z dnia 6 czenlca 1997 r. - Koiieks

postępowania karnego oTaz w ustalvie z dnta 28 lipca 2005 r. o koszach sadorłlch

w sprawach clłvilnych.

Projekt ustawy o biegłych sądowych dotyczy biegłych sądowych zarórł,no jako osób

ftzycznych, jak i jako jednostki organizacyjne (tzw. biegli instytucjonalni) - określa rvarunki

i tryb ustanawiania biegłym sądowym, zalvl,eszania w pełnienl1.IoTM pozbarr-iania tei tunkcii

w odniesieniu do osób fizycznych oraz jednostek organizacljn;,ch. \ale4- podkreślic.

ze obecnie ogólnoustlojowe ustawowe regulacje prawne dotyczące biegłl,ch sądorłl,ch sa

szczątkowe. Art. 157 § 1 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadórł,

powszechnych (Dz. U. z 2013 r, poz.427, z późn. zm,) stanowi, iż prezes sądu okręgo\\,ego

ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę, natomiast tryb ustanawiania biegł;-ch

sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalnianta ich z funkcji reguluje

rozpotządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia ż4 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych

sądowych (Dz. U. Nr 15, poz.I33).

Podstawową rożntcą między dotychczasolvym a projektowanym stanem prawnym jest

uregulowanie w akcie rangi ustawowej waruŃów i trybu ustanawiania biegłym sądowym,

zawięszanta w pełnien\u, oraz pozbawiania tej funkcji w odniesieniu do osob flzycznych oruz

jednostek organlzacyjnych, Kolejną równicą jest wprowadzęnte w ustawie dyrektywy dla

podmiotów zlecających wykonywanie czynności biegłego sądowego, aby w pierwszej

kolejności zlecały te czynności bieglym sądowym. Dodatkowo wskazac należy, że z uwagi na
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charakter wykonlłvanych czynności i zadań przęz niektóre jednostki orguizacyjne, projekt

ustawy przewiduje, iz podmioty wymienione w art. 3 ustawy zostaną umocowane z mocy

prawa do wykonywania czynności biegłego bez konieczności ubiegania się o ustanowienie

biegłym sądowym. W związku z powyższym) z mooy ustawy biegłymi sądowymi będą:

jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwa w sprawach badań

kryminalistycznych (Biuro Badń Kryminalistycznych), zal<ł,ady medycyny sądowej uczelni

medycznych, instytuty badawcze wchodzące w skład Policji, rodzinne ośrodki

diagnostyczno-konsultacyjne oruz panstwowe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi

Sprawiedliwości prowadzące działalność naukową i badawczo-rozwojową, W stosuŃu do

dotychczasowego stanu prawnego jest to istotne novum, gdyz aktualnie nie jest przewidziane

takie rozwiązanie.

Kolejną rożntcą wprowadzoną przez niniejszy projekt ustawy, w odnięsieniu do

aktualnego stanu prawnego, jest wprowadzenie w art, 6 regulacji pozwalającej sądowi lub

organowi prowadzącemu postępowanie przygotowawcze na zavłiadamianie właściwego

prezesa sądu okręgowego o kazdym przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa,

nieusprawiedliwionym opóźnieniu wykonania czynności, nieuzasadnionej odmorvie

wykonania czynności biegłego albo o wykonaniu czynności biegłego sądowego niezgodnie ze

sztuką. Rozwipanie takie zostil,o wprowadzone w celu ułatwienia weryfikacji przez prezesa

sądu okręgowego wypełniania obowiązków biegłego sądowego w postępowaniu o ponowne

ustanowienie biegłym sądowym. Aktualnie obowiązujący przepis art. 278 Kodeksu

postępowania cywilnego pozwala na skazanie biegłego na grzywnę za nieusprawiedliwione

niestawiennictwo, za nleuzasadnioną odmowę złożenta przyrzeczenia lub opinii albo za

nieusprawiedliwione opóźnienie złożęnia opinii. Wprowadzona niniejszym projektem zasada

weryfikacji biegłych sądowych przy ponownym ustanowieniu, po upłyłvie okresu, na jaki

zostń on ustanowiony (5 lat) ma na celu zagwarantowanie jak najwyższego poziomu

merytorycznego biegłych sądowych. Zgodnię z art. 12 projektu ustawy przed ustanowieniem

biegłym sądowym na kolejny okres prezes sądu okręgowego będzie zastęgń opinii

o dotychczasowym sposobie wykonywania czynności biegłego sądowego od sądów lub

organów prowadzących postępowanie przygotowawcze, zlecająeych dotychczas sporządzenie

opinii biegłemu sądowemu ubiegającemu się o ustanowienie na kolejny okres.

Projekt ustawy o biegłych sądowych wprowadza również zasadę, iżbiegły sądowy nie

moze odmowió wykonania czynności biegłego zleconych przez sąd lub organ prowadzący
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postępowanie przygotowawczę w obszarze właściwości sądu okręgowego, w którym został

ustanowiony, z Wjątkiem przypadków, q których mowa w art. 280 ustawy z dnia z dnia !7

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz ań, T96 ustawy z dnia z dnia 6

czetwca 1997 r, Kodeks postępowania karnego. Aktualnie brak jest precyzyjnych

przepisów w tym zakresie, a projektowana regulacja ma usprawnić proces powoływania

biegłych sądowych w trakcie postępowania sądowego lub postępowania przygotowawczego

i ma na celu rozwiązanie aktualnie pojawiających się problemów z powoĘwaniem biegłych

w konkretnych sprawach.

Projekt ustawy precyzuje tok postępowania o ustanowienie biegłym sądowym oraz

warunki, jakie nalezy spełnić w tym celu, w porównaniu z aktualnie oborviązującymi

regulacjami w tym zakresie. Wprowadza również warunki dla ustanoq,ienia bieg|,m

sądowym, jakie powinny spełnić jednostki organizacyjne, Ponadto zaz:taczyc naiez1.

ze w toku postępowania o ustanowienie biegłym sądowl,m. plezes sadu okrego\\-ego bedzie

mógł powołać komisję lub ekspeńa, lv celu oceny posiadania lriadomości specialn)ch

w poszczególnych dzlędztnach rł,iedzy, nauki, techniki. szfuki czy rzemiosła oTaz

dysponowania wyposazeniem organizacyjno-technicznym niezbędnym do wykonania

czynnoŚci biegłego sądowego w przypadku jednostki organizacyjnej. Opinia komisji lub

eksperta będzie opinią pomocniczą dlaprezesa sądu do podjęcia decyzji, czv ubiegajacv sie

o ustanow'ienie biegłyrn sądowym spełnia konieczne rł,arunki. liymienione \\- art. 7 projektu

ustawy. Obowiązujące przepisy nie przervidują mozliwości korzl,stania pIzez prezesa sadu

okręgowego z opinii zewnętrznych eksperlów lub komisji. Projekt ustawy okeśla róunież

maksymalną wysokość wynagrodzenia dla ekspertów zaudzielenie takiej opinii.

Projekt ustawy o biegłych sądowych wprowadza obowiązek ukończenia przez biegłego

sądowego szkolenia z zal<ręsu przepisów dotyczących jego praw i oborł,iązkórv

w postępowaniu sądowym i w postQpowaniu przygotowawczym oTaz z zasad

przeprowadzenla dowodu z opinii biegłego sądowego, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia

ślubowania. Szkolenia dla biegłych sądowych będzie organizował cyklicznie prezes sądu

okręgowego, nie rzadziej jednak niz dwa razy w roku. Wprowadzenie obowiązku odbycia

szkolenia ma na celu zagwarantowanie, iZ biegły sądowy zostanie zapoznany z tokiem

czynnoŚci sądorłT'gh i jego rolą w postpowaniu, aby maksymalnie usprawnić postępowanie,

w który będzie brał udziń. Projektowana ustawa nakłada równiez na biegłego sądowego
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obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji w dziędzinte wiedzy, nauki, techniki, sztukt czy

rzemiosła, w której zostń ustanowiony biegłym sądowym.

W odniesieniu do aktualnie obowiązujących ptzepisów projekt ustawy precyzuje

przesłaŃi zawięszęnta biegłego sądowego w jego funkcji (art, i3 projektu) oraz pozbawienia

funkcji czynności biegłego (art. 14 projelctu). W konsekwencji zaistnienia powyzszych

przesłanek, nie będzie mozliwe zlecanie ptzęz sąd lub organ prowadzący postępowanie

przygotowawcze wykonywania czynności biegłego biegłemu sądowemu, z chwilą

zawieszenia biegłego sądowego w jego funkcji albo pozbawienia tej funkcji osoby ftzycznej

lub jednostki organizacyjnej.

Nalezy równiez nadmienić, iz w wyniku wprowadzonych zmlan w zakresie regulacji

biegłych sądowych należało równiez dokonaó stosownych zmlan w ustawie z dnta 26

pażdztemtka 198ż r, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanlu alkoholizmowi (Dz. U.

zżOIż t. poz. 1356, z poźn. zm.). Zaprojektowane regulacje dotyczące biegłych sądow;rch

będą regulacjami uniwersalnymi dla biegłych sądowych wszystkich dziedztn, w tym równiez

dla biegłych sądowych w dziedzinie uzaIężnień, od alkoholu. W zwtązku z powyższym,

dostosorlano \\,tvm zakresie przepisr rrlmienioirej ustaur. natomiast rv ustarł,ie o biegłiclr

sądow;,ch w art. 8 ust, 5 r,vprowadzono rczwtązante przyznające plawo zgłaszanta

kandydatów na biegłych sądowych w tej dziedzinie, (po uzyskaniu ich pisemnej zgody),

właściwemu kierownikowi wojewodzkiego ośrodka terapii uzależnięnia od alkoholu

i współuzaleznienia - w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii

uzależnl,eń) oTaz konsultantowi rł,ojewódzkiemu w dztedzinie psychiatrii - w odniesieniu

do lekarzy psyclriatrow. Rozwiązanie to jest analogtcznię do obecnie obowiązującego, zmiana

polega natomiast na umieszczeniujej w ustawie o biegłych sądowych.

Przedmiot projektowanej regulacji i nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projekt ustawy nie podlega rrotyfikacji w rozumieniu przepisów rozporuądzenta Rady

Ministrów z dnla 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu

notyfikacji norm i aktów prawn,vch (Dz, U. Nr 239 poz.2039 oTazz2004 t. Nr 65, poz.597).

Projekt zostanie zamlęszc,zony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum

Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjrry, stosownie do przepisów art. 5 ustawy

z dnta 7 Itpca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia plawa (Dz. U.

Nr 169, poz. I4I4, z pożn. zm.) oraz § 52 ust. 1 uclrwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia29

paździentkaż)l3 r. - Regulamirr pracy Rady Ministrów (M,P, poz,979).



Nazw,a projektu
Projekt ustawy o biegĘch sądowych

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Sprawiedliwości

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub podsekr etarza stanu
Jerzy Kozdroń, Sekretarz Stanu rv Ministerstwie Sprawiedliwości

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Stanisław Barański, główny specjalista w Depaftanrencie Prawa

te!. (12) 52-1ż-694 ̂
 
baranski@ms.sov.

Rapor1 "Analiza porównawcza ( ...)" wskazuje, ze jedynie 6 proc, ankietowanych sędziów SO wysoko oceniło
fachowość biegĘch. Metodykę i jasność sporządzanyclr opirrii wysoko oceniło jedl,nie 8 proc. sędziów (dominowaĄ,
oceny ,,Średnie"), Jedynie 6 proc, sędziów wysoko oceniła zdolność kornunikolvania i prezentorł,ania opinii przed sądem
(słabo 13 proc.) Znajomośc procedur przezbiegĘch wysoko oceniło 8 proc. sędziórł,(27 proc, słabo).Wśród prą.cz.vn
takiego stanlrzeczy 28 proc. ankietowanyclr lvymieniło wadyw procedurze rł,pisrlvania bieg\ch na liste. 54 proc. icir
niewystarczające dokształcante a 13 proc. brak odpowiedrriego rvynagrodzenta.96 proc ankietorvanr-ch uznało za
,,Sensowne" sprawdzanie fachowości biegłego oraz innycir konieczrrycli dla sporzadzenla oplnii umie_ietncści rr ::,n-iacjl
procedury wpisyłvania biegłyclr na iistę (z czego połorva za ,,bardzo sensolt-ne"), \alezr iaiże rrsl,az::. z: -_: ::,::,
ankietowanych sędziów uznało obecne stau,ki za godzinę pracl,biegłego za adekrł,at:e ł]- r:... z;, z:l::_s._- .

Także opracowania organizacji pozarządorłl,clr (np. HFPC) niracaja u\\,age na nieic:e;:i--i.,a::e _:.s;.r*:-: :.;:: : ,

sądorłych iins§'tutórł,specjalis§,cztllclr - co \\-opinii iclr autorórv rodzi szereg problencri pra.,inrch i;aĘ;z_.,:__,
Zv'raca się ulł,agę, ze Plezes sądu okl,egorrego llie dl,sponuje środkanri. które ponloliĘb1 mu nvenfikorrac plrziurll
wiedzy potencjalnego biegłego. Z danych przytoczollych rv opracowaniu HFPC rłynika, ze rv latach 2008 - 20t2Prezesi
uwzględnili 94 proc. wniosków o wpis na listę biegłych sądowych (dane nie doĘcząwniosków o dokonanie ponownego
wpisu).

JednoczeŚnie, rv obecnlrn stanie pra\\,llvlx tt,yb ustanarviania biesłr,ch sadorrlc}r. pełnienia przez nich cz\i-l:i.:.i .1.;z
zrł'alniania ich z funkcji reguluje ro:pol,:qd:enie l[inistra Spt,cnriedlil1,ości : dnia 2ł sn,c:lłi:i )ai)5 r.,,l _r3;.;,..: : j_*-. _':
sadowych (Dz, U. z dnia 26 sq,cznia 2005 r.). Wprolladzenie regulacji ustarr-orvej realiz,,:_:e \\\,:az3i1i :: ,-,._._ ,::

ulat środowiska.

czynnoŚci biegłego sądowego, atakże trybu rrablłvarria i utraty statusu przez insĘtucje specjalisfi,czne, upiairi1,-;_- .

wydawania opinii w akcie prawnym rangi ustawowej.

Oczekuje się pozytyłvnego wpĘłvu projektowarrej regulacji na jakośó sporządzanych a rł,ięc pośrednio na
us prawnienie postępowari s ądowych or az pr zy gotowawczvch.

Data sporządzenia
6 listopada 2014 r.

Żród|o:
Stategia

Nr w wykazie prac aA 44
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G Wielkość zrodło danych Oddziahr,vanie
Prezesi sądów okręgowych 45 \4S Prorvadzenie lisĘ biegĘch

sądowych, stworzenie
możliwości weryfikacji
po s iadania pr zez kandydatów
na biegĘch wiadomości
specialnvch.

Biegli sądowi 15 000 MS Uregulowanie statusu biegłych
sądowych, określenie
waruŃów nabywania,
zawieszania i utraty prawa do
wykonyr,vania czynno ści
biegłego sądowego, a także
trybu nabywania i utraĘ statusu
przez ins§.tucj e specj alis ry czne,
uprawnione do wydawania
opinii w akcie prawnym rangi
ustawy" Nałozerrie obowiązku
ukończenia organizowanego
przezptezęsa SO szkolenia z
zakresu przepisów do§czących
praw i obowiązków biegłego w
postępowaniu sądowym i

przygotowaw czym or az zas ad
przeprowadzania dowodu z
opinii biegłego. Nałozenie
obowiązku stałego podnoszenia
kwalifikacii.

Eksperci lub członkolvie
]-^*;";i ^^;_;,,;^ ^,,_1.

Ustalenie rłynagrodzenia do
komisji opiniujacr ch
ker,jr ciaiórr na bieeh ch

512. zł za ocene posiadania
rviadomości specjainych przez

Strony postępowań
karnych i cyr,vilnych

Oczekiwana poprawa j akości
sp or ządzanych op ini i " Lep sza
ochrona prawna.

projekt ustawy zostanie przekazany do zaopiniowania następującyrn podmiotom:
1. Prezesi Sądów Apelacyjnyclr,
2. Krajowa Rada Sądownictwa,
3. Ins§tut EkspeĄz Sądowyclr im. prof. dra Jana Sehna,
4. Krajowa Rada BiegĘch Rewidentów,
5, Krajowa Rada Radców Prarvnych,
6. Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA,
7. Naczelna Rada Adwokacka,
8. Naczelna Rada Lekarska,
9. PolskaFederacja StorvarzyszeńRzęczoznawcówMajątkowych,
i0. polskie stowarzyszenie Biegłych sądowyclr do spraw wypadków Drogowych,
11. PolskieTowarzystwoKryninalistyczne,
12. Polskie Towarzystwo Medycyny Sądorvej I Klyminologii,
13. SekcjaPsychiatrii Sądolvej Polskiego TowarzystrvaPsyclriatrycznego,
14. Uniwersy'tet Sląski Wydział Prawa i Administracji Katedra Kryninalistyki,
15. Polskie ZwiązekMotorowy,
16. Stowarzyszenie Psyclrologów Sądowych w Polsce,
17, StowarzyszenieRzęczoztrawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego,
18. Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce,
19, Federacja Związkow Pracodawców Oclrrony ZdrowiaPorozumienie Zielonogórskie.
20, StowarzyszenieSędziówTF{EMIS,
2I. Krajowa Rada Prokuratury,
2ż. InsĘłucja Specjalistyczna Biuro EkspeĄz Sądowych,
23. Polskie Towarzystw o Orzęcznictwa Lekarski



ż4.
ż5,
26.
ż7.
ż8.
ż9.

Polskie Towarzystwo Toksykolo gicznego,
Polskie Towarzystwo Psyclriatrii Sądowej,
Stowarzysze nię Rzeczoznawców Ekonomicznych,
Stowarzyszenie B ie gĘch S ądowych z Za|ł esu Geodezj i,

Polskie Towarzystwa Psychiatrii Sądowej,
inaIzba Gosoodarcza.

finansolł,ania

-l
0.6: :

-i.3 ; -1-{.3

Opis metodologii:
Według danyclr Ministerstrva Sprawiedliwości liczba biegłych sądorł_lch lrlnosi ok. 15 000 i sa
oni powołyłvani na pięcioletnią kadencję. Założono zatem, że rocznie rvpislłvanl,ch bedzie ok.

3 000 biegłych, z którychż0% zostanie poddanych procedurze opiniowania przez komisje (rr

połowie przypadków -przyjęto, ze komisje będą składaĘ się z 3 osób) lub eksperta (lv drugiej
połowie przypadków).
W świetle faktu, że obecnie wnioski o wpis na listę biegĘch sądowych Ło raz pierwsąv składa

ok. 1100 osób rocznie, w scenariuszu alternatywnym założono, zę we wszystkich ą,,ch
przypadkaclr zaistrrieje konieczność opiniowania przez komisję (w połowie przypadków) lLrb

eksperta (w drugiej połowie przypadków).
Wynagrodzenie ekspeftów i członków komisji będzie wyrazone kwotą stńą 54ż zŁ
(zostńa ona ustalona zgodrrie z doĘchczas stosowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości zasadą,
tj. 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego - a

więc 2013),

Na podstawie szacunków eksperckich przyjęto, że o ustanowienie instytucją specjalistyczną
będzie ubiegać się rocznie ok. 100 podmiotów, z czego w 80 proc. przypadków zaistnieje
potrzeba poddania ich procedurze opiniowania w zakresie warunków techniczno-
organtzacyjnych przez korrrisję (w połowie przypadków - przyjęto, ze komisje będą składały
się z 3 osób) lub eksperta (w drugiej połowie przypadków). Wyragrodzenia eksperlów i

komisjijak wyzej, Ponadto, założono, że w przypadku badania przez ekspeftów bądż komisje
kwalifikacji osób zatrudnion)rch lub współpracujących z łmi ins§Ąucjami - potrzeba taka

zaistnieje w 20 proc, przypadków (założenie analogicznie do biegłych sądowych) - zaś
procedurę opiniowania w połowie przypadków przeprowadzą komisje (będą składaĘ się z 3

osób) a w drugiej połowie przypadków eksperci.

przez pręzesów SO szkoleń dla biegĘch nie powinna poclągnąc za sobą skutków
ramach środków

oł^ganlzacja
dla budzetu istwa - fakulta

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny bierzące)

pozostałe j ednostki (oddzieinie)

8,3 ; 14,3

budzet państwa

KoszĘ wynagrodzeń ekspertów i

pozostałe j ednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet pństrł,a

pozostałe j ednostki (oddzielnie)

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
zńożeń

szkolenia sa iuz obecnie Zone w



{

W ujęciu
niepieniężnym

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źrodeł darrych i
rrnien ch do oblicze:
-:,-.--J

Nie należy oczelriwać bezpośredniego łvpĘ,tvu projektowanych zmian na konkurencyjność
gospodarlri i przedsiębiorczośćo w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę,
oblłvateli i gospodarsfiva domowe. Mozliwy jest wpływ pośredni, poprzez zwiększenie poziomu
och|oil\ nrarrtlej - do ktoleso przrczr-niłaLl),sie popla\\,a jakości spolzadzanvch oninii. Dale z SO
,,,. Pcz:l"l-.,*, ,e:r,-.s;.,"c:l::l,, lo;1egł;c: za iata ]0CS-]0i1 i.zaprezenIo\\,an3 rl raporcie iiFPC;
rvskazują. ze nietnal 70 procent opinii jest sporządzanych w postepowaniach cyłvilnych ajedynie 14

waniaclr kanrvclr.

Komentarz: Projekt wprowadza nreclralrizm lł,eryfikacji, czy kandydat na biegłego posiada niezbędrrą rviedzę
specjaiistyczną. Tym samym wprolvadza procedurę oceny kandydatów na biegłych, co z ich punktu widzenia stanorvi
zrł,iększenie Iiczby procedur. Diaglloza przedstawiona w pkt. 1 OSR wskazuje jednak na konięczność wprowadzenia
takich rozwiazali
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! informatyzacja
D zdrowie

Ąnalizaporórvnawcza przepisów dotyczącycłr bieg§,ch rv państwach Austrii, Francji. Hiszpanii i Wielkiej Bry,tanii 
I

oraz analiza polskich regulacji do§czących biegĘ,ch (T). analiza odpowiedzi polskich sadórv na p;tania zarł,arte w 
l

aŃiecie (II) oraz ogólne zdefirriowanie zakesu rekomendacji mających na celu popra\\ e svstemu oborr iazującego 
l

rł,Polsce (IIl) (Sub-activiry 1,5) i

http: rrrrri.bip.Ins.gor .pl Data FilesiJ:Lrb]ic bip ue_koop Polen_Compreherlsir eJl.pdf
Raport Polskiej Radl,Bizlesu i FIFPC ..Biegli sadorłi rr Polsce"
hnp: rrrrri.prh rl rnedia ]_Raport_Biegli_sd,.rr i_5.0],]0 l -i.pdf
Eqa Gruza. "Ustarl,a o bieghch - realna potrzeba c4,kosaou,nl,zbltek?" rr,: Biegłl,rr sądzie : konferencja rr -10,

rocmicę Śmierci Profesora Jana Selrna, Krakólr, 2005. str. i 9-3 1, Wl,dau,nicnł o lnsĘtutu Ekperry,z Sądorrl ch.
ż006


