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Przy rozstrzyganiu sporów w post powaniu s dowym1 bardzo cz sto zachodzi 

potrzeba zasi gni cia fachowej opinii osoby, która posiada niezb dn  wiedz  z 

danego zakresu.  

W polskim porz dku prawnym, pozycja bieg ego zosta a uregulowana w art. 193-203 

kodeksu post powania karnego oraz art. 278-291 kodeksu post powania cywilnego. 

Zgodnie z art. 193 § 1 „je eli stwierdzenie okoliczno ci maj cych istotne znaczenie 

dla rozstrzygni cia sprawy wymaga wiadomo ci specjalnych zasi ga si  opinii 

bieg ego lub bieg ych”. 

Zgodnie z art. 195 k.p.k. „do pe nienia czynno ci bieg ego jest obowi zany nie tylko 

bieg y s dowy, lecz tak e ka da osoba, o której wiadomo, e ma odpowiedni  

wiedz  w danej dziedzinie”. Z kolei art. 278 k.p.c. stanowi, e „w wypadkach 

wymagaj cych wiadomo ci specjalnych s d po wys uchaniu wniosków stron co do 

liczby bieg ych i ich wyboru mo e wezwa  jednego lub kilku bieg ych w celu 

zasi gni cia ich opinii”. 

Aczkolwiek bieg ym mo e zosta  ka da osoba posiadaj ca odpowiedni  wiedz , 

prezesi s dów okr gowych prowadz  list  bieg ych s dowych, która s y jako 

pomoc techniczna s dom przy poszukiwaniu bieg ego z odpowiedniej dziedziny 

wiedzy.  

 

 

 

 

                                            

1 Opracowanie skupia si  na post powaniu s dowym, jednak pami ta  nale y, e eksperci 
powo ywani s  równie  na etapie przeds dowym (negocjacji) jak i trakcie post powania 
arbitra owego. 
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II. Polskie przepisy dotycz ce bieg ych 

Zgodnie z art. 157 ustawy Prawo o ustroju s dów powszechnych2: 

„§ 1. Prezes s du okr gowego ustanawia bieg ych s dowych i prowadzi ich list . 

§ 2. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb ustanawiania 

bieg ych s dowych, pe nienia przez nich czynno ci oraz zwalniania ich z funkcji. W 

tym samym trybie Minister Sprawiedliwo ci mo e równie  okre li  szczegó owe 

zasady powo ywania i dzia ania zespo ów bieg ych”. 

W celu wykonania delegacji ustawowej Minister Sprawiedliwo ci wyda  

Rozporz dzenie z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie bieg ych s dowych3. Zgodnie z 

tym Rozporz dzeniem bieg ym s dowym mo e by  osoba: 

1) która korzysta z pe ni praw cywilnych i obywatelskich; 

2) uko czy a 25 rok ycia; 

3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomo ci specjalne w danej ga zi nauki, 

techniki, sztuki, rzemios a, a tak e innej umiej tno ci, dla której ma by  

ustanowiona; 

4) daje r kojmi  nale ytego wykonywania obowi zków bieg ego; 

5) wyrazi zgod  na ustanowienie jej bieg ym. 

Aczkolwiek wpis na list  bieg ych s dowych wymaga - co oczywiste - zgody 

zainteresowanego, w konkretnej sprawie bieg y (zarówno wpisany na list  s dow  

jak i spoza niej) nie mo e si  uchyli  od obowi zku wydania opinii na danie s du, 

chyba e zachodz  wobec niego okoliczno ci uzasadniaj ce odmow  zezna  przez 

wiadka (art. 280 k.p.c.) lub osoby powo anej w sprawie w charakterze wiadka, 

korzystaj ce z tajemnicy spowiedzi lub adwokackiej, oraz osoby najbli sze dla 

oskar onego (art. 196 k.p.k.).  

                                            

2 Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z 2001 r. z pó n. zm. 
3 Dz.U. Nr 15 poz. 133 z 2005 r. 
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Szczególny charakter pracy bieg ego, który ma pozostawa  bezstronny, maj  

zapewnia  przepisy, które nakazuj  (art. 196 k.p.k.) b  umo liwiaj  (art. 281 k.p.c.) 

jego wy czenie z przyczyn uzasadniaj cych danie wy czenia s dziego.  
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III. Zakres porównania 

W wietle szczególnej roli bieg ego jak  ma odegra  w procesie, zarówno cywilnym 

jak i karnym, istotne znaczenie maj  przepisy, które okre laj  nast puj ce kwestie: 

1) jaka osoba mo e zosta  bieg ym, albo te  kto stwierdza fakt posiadania 

wystarczaj cych kwalifikacji, 

2) kto powo uje bieg ych, to jest czy biegli powo ywani s  przez s d czy te  przez 

strony procesu, 

3) jakie zasady okre laj  odpowiedzialno  bieg ego, to jest do jakiego stopnia 

bieg y jest odpowiedzialny za przed on  opini , w jaki sposób bieg y mo e 

zosta  skre lony z listy oraz w jaki sposób mo na kwestionowa  opini  

bieg ego, 

4) jakie znaczenie ma opinia bieg ego, dla rozstrzygni cia s dowego - zarówno 

od strony teoretycznej jak i praktycznej - oraz 

5) jakie s  regu y wynagradzania bieg ego za jego prac . 

Poni ej zosta o dokonane porównanie rozwi za  stosowanych w kilku krajach 

europejskich. Opis ten bazuje przede wszystkim na materia ach sympozjów 

zorganizowanych przez Stowarzyszenie EuroExpert w Wiedniu w roku 2005 i 

Madrycie w roku 2000. Dla porówna  zosta y wybrane trzy kraje: Austria, Francja i 

Wielka Brytania. Pozosta e kraje zosta y omówione w miar  posiadanych informacji.  

Przed przej ciem do omawiania konkretnych rozwi za , nale y zwróci  uwag  na to, 

e znacz co inna jest pozycja bieg ych w krajach anglosaskich (Wlk. Brytania, USA, 

Australia i inne) w porównaniu do krajów Europy kontynentalnej. W krajach 

anglosaskich biegli powo ywani s  co do zasady przez strony i ich opinie maj  

potwierdza  tezy g oszone przez strony procesu. W krajach Europy kontynentalnej 

za  biegli s  powo ywani przez s d (aczkolwiek strony mog  równie  zamawia  

asne opinie) i maj  by  od stron niezale ni4. 

                                            

4 Porównanie systemów, patrz np. John H. Langbein, The German Advantage In Civil Procedure, 
„University of Chicago Law Review”, Fall, 1985; Sven Timmerbeil, The Role Of Expert Witnesses In 
German And U.S. Civil Litigation, „Annual Survey of International and Comparative Law”, Spring 2003. 
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IV. Kwalifikacje konieczne dla zostania bieg ym 

Austria 

Austriacki system bieg ych s dowych pochodzi z pocz tku XX w. Biegli podlegaj  

wpisowi na listy prowadzone przez s dy pierwszej instancji (Landesgericht) wedle 

specjalno ci (rzemios o, in ynierowie, architekci, lekarze, ksi gowi, ale tak e 

specjali ci w zakresie sportu, handlu antykami lub grafolodzy). System austriacki jest 

ujednolicony w skali kraju, co oznacza, e wymagania s  takie same dla wszystkich 

bieg ych.  

Istnieje tak e organizacja zrzeszaj ca bieg ych s dowych (Hauptverband der 

allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs), do 

której przynale no  jest dobrowolna, z tym e oko o 75% wszystkich bieg ych 

dowych nale y jednak do tej organizacji. Uwa a si  przy tym, e Austria posiada 

najbardziej rozbudowany system organizacji bieg ych s dowych w skali europejskiej, 

a fakt, e istnieje jedna organizacja reprezentuj ca interesy bieg ych wszystkich 

specjalno ci u atwia kontakty z wymiarem sprawiedliwo ci i umo liwia efektywne 

dbanie o interesy cz onków. Przedstawiciel Hauptverband bierze udzia  w pracach 

komisji egzaminacyjnej decyduj cej o wpisie na list  bieg ych s dowych oraz bierze 

udzia  w post powaniu o przed eniu obowi zuj cego wpisu. 

Aczkolwiek, co do zasady, ka dy posiadaj cy wystarczaj  wiedz  mo e zosta  

bieg ym, procedura wpisu na list  bieg ych s dowych jest ci le sformalizowana, a 

sam tytu  podlega ochronie. 

Kandydat na bieg ego s dowego podlega egzaminowi przed specjaln  komisj , która 

kieruj c si  odpowiednimi wytycznymi prawnymi, sprawdza nie tylko wiedz  ale 

równie  postaw  i motywacj  kandydata. Kandydat musi spe nia  nast puj ce 

wymogi: 

1) musi posiada  10-letni  praktyk  zawodow  w danej specjalno ci (przy czym 

praca musi mie  charakter samodzielny). Wystarcza jednak praktyka 5-letnia, 

je li kandydat uko czy  szko  wy sz  lub wy sz  szko  zawodow  w danej 

specjalno ci; 
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2) musi wyró nia  si  poziomem wiedzy oraz by  bezstronnym, niezale nym i 

odpowiedzialnym; 

3) musi wykaza  si  wiedz  na temat przepisów proceduralnych dotycz cych 

pracy bieg ego, znajomo ci  metodologii pracy oraz umiej tno ci  

sporz dzania opinii; 

4) musi posiada  odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne, pe  

zdolno  do czynno ci prawnych, by  nieposzlakowanej opinii i  w 

odpowiednich warunkach ekonomicznych (przeszkod  mo e by , na przyk ad, 

nadmierne zad enie kandydata); 

5) musi posiada  odpowiednie wyposa enie techniczne, które umo liwia 

sporz dzenie opinii w danej specjalno ci. 

Komisja egzaminacyjna sk ada si  z s dziego (przewodnicz cego komisji) oraz 

dwóch cz onków posiadaj cych kwalifikacje w danej specjalno ci. 

Po pomy lnym przej ciu egzaminu, kandydat sk ada przysi  i jest wpisywany na 

list  bieg ych s dowych. Pierwszy wpis jest wa ny w okresie 5 lat, a nast pnie mo e 

by  przed ony na wniosek bieg ego na kolejne okresy 10-letnie. Przy post powaniu 

o odnowienie wpisu decyduj  znaczenie ma ilo  i jako  sporz dzanych opinii oraz 

dalsze dokszta canie zawodowe (co ma szczególne znaczenie wobec cz sto 

gwa townego rozwoju stanu wiedzy w niektórych dziedzinach). Od tej chwili, bieg y 

mo e u ywa  tytu u bieg ego s dowego zarówno przy opiniach sporz dzanych na 

zlecenie s du, jak i na zlecenie stron procesowych. Niemniej, bieg y nie mo e si  

pos ugiwa  tytu em bieg ego s dowego przy prowadzeniu innej dzia alno ci 

gospodarczej, ani te  nie mo e reklamowa  swoich us ug. 

Zwi zek bieg ych (Hauptverband) organizuje równie  szkolenia zawodowe, które 

stanowi  dowód dokszta cania zawodowego bieg ego, co z kolei stanowi przes ank  

przed enie wpisu na list  bieg ych. 

 

Francja 

Ka da osoba posiada specjalistyczn  wiedz  mo e zosta  wpisana na list  bieg ych 

dowych. List  bieg ych s dowych prowadzi Cour de Cassation (francuski S d 
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Najwy szy) oraz s dy apelacyjne. Wpis na list  odnawiany jest ka dego roku, przy 

czym procedura odnowienia nie jest automatyczna. Kontrola dyscyplinarna 

sprawowana jest przez w ciwego prezesa s du, na którego list  wpisany jest dany 

bieg y. W sprawach cywilnych s dy mog  powo ywa  równie  bieg ych spoza listy. 

Jednak w sprawach karnych, s dy co do zasady powo uj  bieg ych z listy 

prowadzonej przez Cour de Cassation, a spoza tej listy wy cznie w sytuacjach 

wyj tkowych5. 

W 1934 roku powsta o Fédération Nationale des Compagnies d'Experts Judiciaires6 - 

ogólnokrajowa federacja zrzeszaj ca stowarzyszenia bieg ych s dowych. 

Przynale no  do stowarzysze  (i tym samym do Federacji) nie jest obowi zkowa, 

lecz w ramach Federacji zrzeszonych jest ok. 80% wszystkich bieg ych s dowych. 

Federacja od ponad dwudziestu lat posiada kodeks post powania okre laj cy 

zasady jakimi powinni kierowa  si  biegli w swojej dzia alno ci. 

Dla wpisania na list  bieg ych s dowych nie jest wymagane zaliczenie adnego 

szczególnego procesu egzaminacyjnego. 

 

Hiszpania 

dy zwracaj  si  co roku z pro  do stowarzysze  naukowych, kulturalnych i 

przemys owych o przes anie listy cz onków, którzy gotowi s  do pe nienia funkcji 

bieg ego w s dzie. 

 

Niemcy 

Bieg ym s dowym, formalnie rzecz bior c, mo e by  ka da osoba posiadaj ca 

odpowiednie kwalifikacje, jednak przepisy nakazuj  preferowanie bieg ych, którzy s  

publicznie certyfikowani. Przez „publicznie certyfikowanych” rozumie si  bieg ych, 

                                            

5 Robert F. Taylor, A Comparative Study Of Expert Testimony In France And The United States: 
Philosophical Underpinnings, History, Practice, And Procedure, „Texas International Law Journal”, 
Spring 1996.  
6 www.fncej.org 
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którzy z yli lubowanie w izbach przemys owo-handlowych po przej ciu 

odpowiedniej procedury kwalifikacyjnej ko cz cej si  egzaminem. 

 

Wielka Brytania 

Porz dek prawny Wielkiej Brytanii nie jest jednolity - w obr bie pa stwa nale y 

wyodr bni  porz dek prawny obowi zuj cy w Anglii i Walii (common law) od tego 

obowi zuj cego w Szkocji (bli szy prawu kontynentalnemu). Ponadto, wyst puj  

ró nice co do prawa obowi zuj cego w Irlandii Pó nocnej oraz na wyspach Jersey, 

Guernsey i Man. W poni szych rozwa aniach, przywo ywane b  rozwi zania 

charakterystyczne dla porz dku prawnego Anglii i Walii. 

Bieg ym mo e zosta  ka da osoba posiadaj ca wystarczaj  wiedz  i 

do wiadczenie. Nie istnieje aden formalny system rejestrowania bieg ych s dowych, 

aczkolwiek w po owie lat dziewi dziesi tych powsta a organizacja skupiaj ca 

bieg ych wyst puj cych w s dach a maj ca na celu zachowanie wysokich 

standardów zawodowych (Academy of Experts). Organizacja doradza równie  

bieg ym w jaki sposób sporz dza  opinie i przygotowywa  si  do przes uchania, 

które w angielskim systemie ma charakter krzy owy i mo e by  nastawione na 

dyskredytacj  osoby bieg ego. Academy of Experts zosta a uznana przez s dy za 

wiarygodn  organizacj  zrzeszaj  osoby o odpowiednich kwalifikacjach.  

Kandydaci chc cy nale  do organizacji poddani s  procesowi kwalifikuj cemu, 

obejmuj cemu, mi dzy innymi, weryfikacj  ju  wydanych opinii oraz sprawdzeniu 

referencji. W ramach organizacji istnieje równie  mo liwo  post powania 

dyscyplinarnego. Organizacja ma nadziej , e w oparciu o stworzony system Wielka 

Brytanii wprowadzi w przysz ci system akredytacji bieg ych s dowych. Jak ju  

wspomniano, obecnie jednak takiego systemu brak, a przynale no  do Academy of 

Experts jest dobrowolna. 
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V. Sposób powo ywania bieg ych 

Austria 

Biegli mog  by  powo ani zarówno przez s d jak i przez strony procesu. W tym 

drugim przypadku, opinia bieg ych ma szczególne znaczenie w fazie 

przedprocesowej, kiedy mo e s  wyja nieniu stanowiska strony w sporze i mo e 

atwi  unikni cie post powania s dowego. 

 

Francja 

Biegli s  powo ywani przez s d. Biegli mog  zosta  równie  ustanowieni przez 

strony, jednak wówczas ich pozycja jest du o s absza.  

 

Portugalia 

Biegli powo ywani s  przez s d.  

 

Wielka Brytania 

Zasadniczo, bieg ych powo uj  strony procesu a nie s d. Od czasu reform Lorda 

Woolfa (po owa lat dziewi dziesi tych), to s d udziela zezwolenia na powo anie 

bieg ego, jak równie  mo e nakaza  powo anie stronom tylko jednego bieg ego 

(single joint expert), zamiast kilku bieg ych powo ywanych przez ka  stron  

oddzielnie. Wybór bieg ego nale y jednak do stron. S d mo e równie  poprosi  

bieg ego o pomoc w zrozumieniu spraw technicznych omawianych w trakcie procesu 

(zasady powy sze dotycz  wy cznie procesu cywilnego).  

Biegli s  cz sto powo ywani przez strony na etapie przedprocesowym, kiedy to 

sporz dzaj  stosowne ekspertyzy. Oczekuje si  jednak, e osoby te mog  zosta  

powo ane na bieg ych, je eli spór zostanie ostatecznie skierowany na drog  s dow . 
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VI. Znaczenie opinii bieg ego 

Austria 

Zadaniem bieg ego jest dostarczenie s dowi niezb dnej wiedzy dla rozstrzygni cia 

sporu. Tym samym, zadaniem bieg ego jest ustalenie odpowiednich faktów. 

Niemniej, to s d jest ostatecznie odpowiedzialny za ustalenie stanu faktycznego a 

opinia bieg ego jest jednym z wielu róde . Faktycznie jednak, opinia bieg ego 

powo anego przez s d jest cz sto decyduj ca dla rozstrzygni cia sprawy. 

Opinia bieg ego mo e by  kwestionowana w trakcie trwania procedury poprzez 

zadawanie pyta  i danie wyja nie . Ustalenia faktyczne s du mog  by  

oczywi cie równie  kwestionowane w drodze apelacji. Strona mo e równie  powo  

asnego bieg ego, nawet je eli w sprawie zosta  ju  powo any bieg y przez s d. 

Opinia eksperta powo anego przez stron  b dzie mia a jednak znaczenie 

pomocnicze. 

 

Francja 

Bieg y mo e do pewnego stopnia by  uznany za tego, kto ustala fakty. Bieg y mo e 

zwraca  si  z pytaniami do stron oraz da  przedstawienia stosownych 

dokumentów. Z kolei stronom przys uguje prawo do sk adania pyta  (dires), na które 

bieg y musi udzieli  pisemnej odpowiedzi w swojej opinii. W przypadku bieg ych 

powo ywanych przez s d, ich opinia ma istotne znaczenie dla rozstrzygni cia sprawy 

(biegli okre lani s  wr cz jako „ ledcze rami  s du”). Biegli powo ywani przez strony 

nie ciesz  si  jednak a  takim uznaniem. 

 

Portugalia 

Podstawow  rol  bieg ego jest ustalenie faktów i pomoc s dowi oraz stronom w 

zrozumieniu znaczenia tych faktów. Strony mog  przes uchiwa  bieg ego oraz mog , 

w ci gu 10 dni od przedstawienia opinii, z  umotywowany wniosek o powo anie 

kolejnego bieg ego. Ze wzgl du na pewn atwo  w kwestionowaniu opinii bieg ego 
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w tym trybie, sugeruje si , e opinia bieg ego nie ma w Portugalii takiego znaczenia 

jak w innych krajach. 

 

Wielka Brytania 

W Wielkiej Brytanii bieg y przedstawia swoj  opini  na temat faktów, lecz to do s du 

nale y ostateczne jej zaaprobowanie lub odrzucenie. Opinia bieg ego mo e by  

kwestionowana przez strony w trakcie procesu.  

Ze wzgl du na to, e w Wielkiej Brytanii nieznana jest rola bieg ego powo ywanego 

przez s d, ka dy bieg y powo ywany jest przez jedn  ze stron, lub obie cznie 

(single joint expert). Jednak nawet w przypadku powo ania single joint expert ka da 

ze stron mo e prosi  s d o zgod  na powo anie dodatkowego bieg ego. 
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VII. Odpowiedzialno  bieg ego 

Austria 

Ka dy bieg y s dowy musi posiada  ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej na 

sum  nie mniejsz  ni  407.000 Euro.  

W przypadku naruszenia zasad post powania zawodowego lub wykazania braku 

odpowiedniej wiedzy, bieg y podlega skre leniu z listy. S dziowie i prokuratorzy maj  

obowi zek zg aszania prezesowi s du ka dego podejrzenia przypadku naruszenia 

zasad przez bieg ego. Ponadto, ka de ograniczenie lub cofni cie ubezpieczenia od 

odpowiedzialno ci cywilnej skutkuje skre leniem z listy bieg ych s dowych. 

Zwi zek bieg ych (Hauptverband) uchwali  kodeks post powania, który zosta  

zatwierdzony przez s dy. Wszyscy cz onkowie zwi zku s  obowi zani do jego 

stosowania. Najwa niejsze postanowienia kodeksu to:  

1) nakaz starannego badania sprawy i przedstawienia pe nej i rzetelnej opinii, 

która powinna by  sporz dzona wedle najlepszej dost pnej wiedzy i w 

zgodzie z uznanymi regu ami sztuki; 

2) nakaz kierowania si  regu ami zawodowymi w ka dej podejmowanej sprawie, 

niezale nie od osoby zlecaj cej sporz dzenie opinii; 

3) biegli s dowi s  postrzegani jako niezale ni pomocnicy wymiaru 

sprawiedliwo ci i musz  pozosta  bezstronni i neutralni; 

4) biegli s dowi musz  poinformowa  zleceniodawców o wszystkich 

okoliczno ciach, które mog yby doprowadzi  do naruszenia, lub spowodowa  

uzasadnione w tpliwo ci co do ich bezstronno ci, niezale no ci lub 

neutralno ci; 

5) biegli s dowi musz  powstrzyma  si  od zaj  postrzeganych jako 

sprzecznych z moralno ci , w tpliwych b  nielegalnych; 

6) biegli s dowi przestrzegaj  tajemnicy zawodowej, co do faktów które poznali 

w trakcie wykonywania swoich obowi zków. 

Zwi zek bieg ych (Hauptverband) mo e wszcz  post powanie dyscyplinarne wobec 

cz onków nie przestrzegaj cych postanowie  kodeksu post powania, a orzeczenie 
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komisji dyscyplinarnej mo e stanowi  podstaw  dla podj cia dzia ania przez prezesa 

ciwego s du. Najsurowsz  sankcj  jest skre lenie z listy bieg ych. 

Biegli ponosz  odpowiedzialno  cywiln  za pope nione b dy, a roszczenie mo e 

by  zg oszone przez pokrzywdzon  stron . Biegli powo ywani przez strony mog  

ograniczy  swoj  odpowiedzialno  w granicach wyznaczonych przez ogólne zasady 

prawa cywilnego (tj. nie mog  wy czy  odpowiedzialno ci za dzia ania podj te 

umy lnie oraz w ograniczonym stopniu je li chodzi o ra  niedba ). 

Bieg y mo e zosta  wy czony z procesu, je eli istniej  okoliczno ci ka ce w tpi  w 

jego bezstronno , na zasadach analogicznych do regu  wy czania s dziego. 

Stosowny wniosek sk ada strona, aczkolwiek post powanie zmierzaj ce do 

wy czenia mo e równie  zosta  wszcz te z urz du (przez s dziego).  

Biegli s dowi nie mog  reklamowa  swoich us ug, a u ywanie tytu u bieg ego 

dowego jest ograniczone ci le do obszaru, w którym jest to konieczne. 

Wykorzystywanie tytu u dla prowadzenia dzia alno ci gospodarczej jest zakazane. 

 

Francja 

Biegli s  odpowiedzialni cywilnie za b dy w sporz dzonej opinii, a kwestia 

odpowiedzialno ci jest rozstrzygana w specjalnym trybie w s dzie wy szej instancji. 

Bieg y nie mo e ograniczy  lub wy czy  odpowiedzialno ci z tego tytu u.  

Bieg y wyznaczony przez s dziego mo e by  przez niego odwo any, aczkolwiek w 

praktyce si  to nie zdarza. Zmiana bieg ego jest jednak mo liwa, je eli strona 

dowiedzie jego stronniczo ci.  

Ponadto, s d mo e wyznaczy  dodatkowych bieg ych, je eli dotychczasowy bieg y 

nie radzi sobie ze spraw . 

Biegli nie mog  reklamowa  swoich us ug. 
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Niemcy 

Biegli s dowi odpowiadaj  za szkod  wyrz dzon  przez b dn  opini  na ogólnych 

zasadach prawa cywilnego. Odpowiedzialno  dotyczy jednak wy cznie szkody 

wyrz dzonej umy lnie lub na skutek ra cej niedba ci. 

W przypadku bieg ych wyznaczanych przez strony, umowa mi dzy stronami mo e 

wykluczy  równie  odpowiedzialno  z tytu u niedba ci. Mo liwo  taka nie istnieje 

w odniesieniu do bieg ych wyznaczanych przez s d, zwa ywszy na stosowne 

postanowienia kodeksu post powania organizacji zawodowych, do których biegli 

nale . 

Biegli mog  zosta  odwo ani, zarówno na umotywowany wniosek strony jak i z 

urz du. 

Biegli mog  reklamowa  swoje us ugi, jednak w sposób ograniczony. W 

szczególno ci, biegli nie mog  wykorzystywa  uprawnie  zawodowych zdobytych w 

jednym obszarze dla reklamowania us ug z innego obszaru. Co wi cej, reklama 

bieg ych z zakresu rzemios a musi ogranicza  si  wy cznie do informacji a osoby te 

mog  tworzy  spó ki wy cznie z innymi bieg ymi wpisanymi na list  bieg ych z 

zakresu rzemios a, podczas gdy biegli z innych dziedzin mog  tworzy  spó ki równie  

z ekspertami nie certyfikowanymi. 

 

Portugalia 

Biegli, którzy sporz dzili opini  w sposób niestaranny mog  zosta  ukarani grzywn  

przez s d.  

d mo e odwo  bieg ych, zarówno na wniosek strony, jak i z urz du. Mo liwymi 

przyczynami s  na przyk ad naruszenie zasady bezstronno ci i niezale no ci.  

Bieg ych nie obowi zuje zakaz reklamy swoich us ug. 
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Wielka Brytania 

W systemie angielskim biegli odpowiedzialni s  za b dy wynikaj ce z 

niestaranno ci, jednak nie s  odpowiedzialni za zgodno  opinii ze stanem 

faktycznym. Zwa ywszy na to, e w systemie angielskim bieg y jest wyznaczany 

przez strony procesu, równie  to strony procesu mog da  stosownego 

odszkodowania. danie to jest rozpatrywane na drodze normalnego procesu 

dowego. Wy czenie odpowiedzialno ci za b dy jest teoretycznie mo liwe w 

drodze umownej, ale wydaje si , e mog oby zosta  uznane za naruszenie 

zawodowych zasad post powania. 

Mimo, e biegli powo ywani s  przez strony, to s d wydaje zgod  na ich powo anie7. 

W konsekwencji, s d musi równie  wyrazi  zgod  na zmian  osoby bieg ego. 

Przedstawiona przez bieg ego opinia pozostaje jednak istotna w sprawie, nawet 

je eli strona zmieni bieg ego. Je eli bieg y jest zmieniany w trakcie pracy nad opini , 

d mo e zobowi za  do ujawnienia roboczej wersji opinii, przed wyra eniem zgody 

na powo anie nowego bieg ego8. Sam s d nie ma jednak inicjatywy w tym zakresie i 

nie mo e doprowadzi  do zmiany osoby bieg ego. 

Biegli mog  reklamowa  swoje us ugi bez ogranicze , aczkolwiek kodeks 

post powania stowarzyszenia bieg ych (Academy of Experts) nakazuje swoim 

cz onkom umiar w reklamie. Niemniej, biegli mog  by  ograniczeni przez regulacje 

dotycz ce w ciwego zawodu, np. przepisy ograniczaj  mo liwo ci reklamy us ug 

wiadczonych przez lekarzy. 

 

 

 

                                            

7 Zgoda s du dotyczy wy cznie bieg ych stawaj cych w s dzie (expert witness). Strony maj  
natomiast pe  dowolno  przy zatrudnianiu doradców i konsultantów, którzy jednak e nie 
przedk adaj  swoich opinii w s dzie. 
8 Wynika to z obawy, e strona mo e wyst powa  o zmian  bieg ego w nie ze wzgl du na to, e 
opinia bieg ego jest nie po jej my li. 
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VIII. Regu y wynagradzania 

Cech  bieg ego s dowego jest bezstronno  i niezale no , niezale nie od tego czy 

zosta  on powo any przez s d, czy te  przez stron  procesu. Z tego powodu, 

wynagrodzenie bieg ego nie powinno zale  od wyniku procesu, lecz od nak adu 

pracy.  

W przypadku bieg ych powo ywanych przez s dy, stosowne regulacje pa stwowe 

okre laj  zasady wynagrodzenia. W przypadku bieg ych powo ywanych przez strony, 

wynagrodzenie okre lane jest w drodze umowy pomi dzy stronami.  

W adnym jednak przypadku, bieg y nie jest wynagradzany w zale no ci od 

skuteczno ci swojej opinii, a wynagrodzenie tego typu postrzegane by oby jako 

sprzeczne z zasadami post powania bieg ego. 

 

Austria 

Zasady wynagradzania bieg ych w post powaniu s dowym reguluje ustawa z 1975 r. 

Analogiczne zasady obowi zuj  równie  wobec bieg ych powo ywanych w 

post powaniu administracyjnym. Wynagrodzenie umowne obowi zuje w stosunku do 

bieg ych powo ywanych przez strony procesu. W niektórych zawodach (np. lekarzy, 

in ynierów) obowi zuj  specyficzne regulacje dotycz ce tego typu wynagrodze . 

Podstawa wynagradzania jest dwojaka: albo nale na kwota jest okre lona jako 

ekwiwalent wynagrodzenia, które zosta oby otrzymane poza s dem, albo na 

podstawie rzetelnego przybli enia warto ci pracy. Cz sto u ywana jest metoda 

obliczania wynagrodzenia w oparciu o baz  godzinow , uwzgl dniaj c równie  czas 

sp dzony w s dzie. W przypadku dokonywania wyceny warto ci pojazdów i 

nieruchomo ci, wielko  wynagrodzenia zale y równie  od warto ci przedmiotu. 

Zakazane jest natomiast uzale nianie wielko ci wynagrodzenia od wyniku procesu. 

Ponadto, bieg emu przys uguje zwrot poniesionych kosztów, takich jak koszty 

przejazdu, wykonania testów, wyposa enia, koszty personelu pomocniczego i inne. 
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d mo e za zgod  stron przyzna  bieg emu wy sze wynagrodzenie. S d mo e 

równie  obni  nale ne wynagrodzenie o 1/4 w przypadku opó nienia lub b dów w 

pracy bieg ego. Wynagrodzenie mo e by  wyp acane cz ciowo z góry, lub ratami, 

zw aszcza w przypadku pracy wymagaj cej d ugotrwa ego nak adu. 

 

Francja 

We Francji nie ma ogólnokrajowego schematu wynagradzania - w ka dym okr gu 

du apelacyjnego obowi zuj  odr bne wytyczne i wskazówki co do wynagradzania 

bieg ych. W odniesieniu do bieg ych wyznaczanych w post powaniu 

administracyjnym, ka de ministerstwo okre la swoje zasady. 

Bieg ym wyznaczanym przez s dy przys uguje wynagrodzenie niezale ne od 

warto ci przedmiotu sporu. Biegli wyznaczani przez strony mog  uzale ni  wielko  

nale nego wynagrodzenia od warto ci przedmiotu sporu, w adnym jednak 

przypadku nie mog  uzale ni  wielko ci wynagrodzenia od wyniku procesu.  

Przeci tne wynagrodzenie bieg ego wyznaczonego przez s d waha si  pomi dzy 80 

a 100 euro za godzin . Wynagrodzenie bieg ego powo ywanego przez stron  wynosi 

oko o 300 euro za godzin . 

Co do zasady, bieg ym powo anym przez Cour de Cassation przys uguje 

wynagrodzenie wy sze o 20-30%. W szczególnie trudnych i skomplikowanych 

sprawach, s d mo e przyzna  bieg emu wynagrodzenie w podwójnej wysoko ci. 

Bieg emu przys uguje równie  zwrot poniesionych kosztów, takich jak koszty 

przejazdu, wykonania testów, wyposa enia i inne. W odniesieniu do spraw karnych, 

do 30% wynagrodzenia bieg ego mo e by  wyp acone z góry, je eli jest to 

uzasadnione konieczno ci  poniesienia znacznych kosztów. 
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Niemcy 

W odniesieniu do bieg ych wyznaczanych przez s d istniej  okre lone zasady 

wynagradzania, przy czym stawki ró ni  si  w zale no ci od dyscypliny. 

Wynagrodzenie bieg ego powo ywanego przez stron  jest kwesti  umown , 

aczkolwiek w odniesieniu do niektórych zawodów istniej  odpowiednie wytyczne. W 

niektórych przypadkach, wynagrodzenie jest wyznaczane jako procent warto ci 

przedmiotu sporu lub roszczenia (np. w przypadku wycen maj tkowych). Wielko  

wynagrodzenia nie mo e jednak by  oparta o wynik post powania. 

Wysoko  wynagrodzenia bieg ego powo ywanego przez s d waha si  od 50 do 95 

euro za godzin , podczas gdy bieg y dzia aj cy na zlecenie strony mo e liczy  na 

wynagrodzenie od 50 do 150 euro za godzin . 

 

Portugalia 

Wysoko  wynagrodzenia bieg ego powo ywanego przez s d zale y od warto ci 

przedmiotu sporu. W przypadku warto ci w wysoko ci 25 000 euro, wielko  

dziennego wynagrodzenia bieg ego waha si  od 95 do 190 euro. Przy warto ci sporu 

50 000 euro, stawka wynosi od 135 do 270 euro. Wynagrodzenie bieg ego 

powo ywanego przez stron  rzadko jest poni ej 40 euro za godzin . 

 

Wielka Brytania 

Nie ma oficjalnej taryfy. Ponadto, rzadko zdarza si , aby bieg y zosta  wyznaczony 

przez s d, za  w sytuacji wyznaczenie bieg ego przez stron  (lub strony jak w 

przypadku joint single expert), wynagrodzenie bieg ego okre lane jest w drodze 

umownej.  

Wynagrodzenie okre lane jest przewa nie na podstawie czasu po wi conego na 

sporz dzenie opinii oraz prezentacj  opinii w s dzie. Bieg emu przys uguje ponadto 

zwrot wszystkich poniesionych uzasadnionych kosztów, takich jak koszty przejazdu, 

koszty wykonania testów, koszty wyposa enia i inne. Przeci tna stawka godzinowa 
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bieg ego kszta tuje si  na poziomie 150 euro, przy najni szych spotykanych rz du 75 

euro a najwy szych w wysoko ci 750 euro. 
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IX. Podsumowanie 

W krajach europejskich mo na spotka  si  z ró nymi rozwi zaniami warunków pracy 

bieg ego s dowego. Aczkolwiek w krajach Europy kontynentalnej bieg y jest zawsze 

powo ywany przez s d, jest jednak osob  spoza systemu wymiaru sprawiedliwo ci.  

Systemy dopuszczania osób do pe nienia roli bieg ego s  zró nicowane, od 

restrykcyjnego systemu austriackiego, który zak ada egzamin, poprzez systemy 

mniej restrykcyjne, które polegaj  raczej na wymogach stawianych przez organizacje 

profesjonalne (jak w Niemczech), a  do systemów liberalnych, zak adaj cych brak 

weryfikacji kwalifikacji bieg ego (jak w Portugalii). 

Przy projektowaniu polskich rozwi za  pami ta  te  nale y o zagadnieniu wzajemnej 

uznawalno ci kwalifikacji bieg ych w Unii Europejskiej - kwestii, która jak do tej pory 

nie znalaz a swojego wyrazu normatywnego - nie tylko w Polsce ale i w innych 

krajach - ale mo e sta  si  szczególnie istotna w wietle projektowanej dyrektywy o 

us ugach na wspólnym rynku9. Zwa ywszy na to, e biegli s dowi - aczkolwiek 

cy osobami spoza systemu wymiaru sprawiedliwo ci - maj  jednak istotne 

znaczenie dla prawid owo ci post powania, nale y z jednej strony umo liwi  

powo ywanie bieg ych z innych krajów Unii, a z drugiej zapewni  mechanizm kontroli 

wiarygodno ci takich osób. 

 

 

                                            

9 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on services in the internal 
market, COM (2004) 2 final. 


