
 

 

 

Jesteś biegłym sądowym?  

Wykonujesz profesjonalne opinie dla Sądów? 

Referendarz sądowy ciągle uznaje, że Twój czas pracy został zawyżony? 

To propozycja dla Ciebie.   

Wiemy jak trudna jest praca biegłego sądowego - setki stron akt do przejrzenia, przeanalizowanie 

całości tematu, krótkie terminy realizacji oraz wiele innych problemów. Na  końcu biegły 

otrzymuje podziękowanie w formie postanowienia,  w którym ktoś uznaje, że  czas opisany  

w karcie pracy biegłego jest nieodpowiedni, bo np. biegły ma wysokie kwalifikacje albo opinia 

ma tylko 10 stron lub zdaniem referendarza przedmiot opinii nie wymagał aż tak dużej analizy. 

To przykre, że my, biegli sądowi, mamy do czynienia z tak banalnymi zarzutami  

w stosunku do nas, naszego doświadczenia i naszej ciężkiej pracy. Przy aktualnych 

wynagrodzeniach obcięcie kilkunastu godzin powoduje, że nasz czas pracy i środki jakie mamy 

otrzymać za profesjonalną opinię wartą na rynku zewnętrznym kilka razy więcej, są na granicy 

opłacalności – ale cóż, opinia już wykonana, Sąd ma to co było potrzebne, tylko my musimy 

walczyć o swoje wynagrodzenie.  

Wychodząc naprzeciw tym problemom i tematyce często występującej wśród biegłych sądowych 

dotyczącej zmniejszania wynagrodzenia biegłych za przygotowane opinie, zapraszamy do 

nawiązywania współpracy w zakresie przygotowania profesjonalnej skargi  

na postanowienia referendarza sądowego dotyczące wynagrodzenia biegłego. Stowarzyszenie 

zatrudniło wykwalifikowany personel, który w wynegocjowanych stawkach stworzy dla nas 

profesjonalną skargę na postanowienie referendarza. Koszt usługi został ustalony na kwotę 100 zł 

brutto dla Członków naszego Stowarzyszenia za przygotowanie profesjonalnej skargi do Sądu.  

W przypadku zainteresowania przedmiotowym tematem zapraszamy do przesyłania na adres 

prawny_psribs@psribs.pl  danych dotyczących postępowania tj. postanowienia referendarza wraz 

z dokumentacją załączoną do postanowienia oraz pismem przewodnim, skanu rachunku, 

uzasadnienia formalno-merytorycznego rachunku oraz wykazu czasu pracy i czynności objętych 

rachunkiem oraz z odpowiedzią na poniższe pytania: 

Czy strony uznały rachunek? 

Czy strony wnosiły o nieuwzględnienie opinii? 

Czy to była jedyna opinia w sprawie? 

Czy opinia była uzupełniana ustnie na rozprawie? 

Czy była podnoszona kwestia przejazdów? 

Czy sąd przyjął tę opinię? 

Czy strony złożyły wniosek o kolejną opinię i powołanie innego biegłego? 

Czas na skargę od momentu otrzymania postanowienia wynosi 7 dni, koniecznie prosimy   

brać to pod uwagę.  
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