
 

 

DECYZJA nr 01/2013 
 

Prezesa Centrum Badawczo – Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego Sp. z o.o.  

z dnia 14.06.2013 r. 

w sprawie kosztów wykonania ekspertyz kryminalistycznych 
 

 

 

 

Ustalam następujące zasady obliczania i wysokość stawek wynagrodzenia za ekspertyzy procesowe 

wykonywane przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Laboratorium 

Kryminalistycznym Centrum Badawczo-Szkoleniowego PTK Sp. z o.o. jako instytucji 

specjalistycznej o charakterze naukowo-badawczym: 

§1 
 

1. Koszty wykonania ekspertyz i stawki wynagrodzenia ekspertów PTK są obliczane zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia 

stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania 

wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 508) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 

określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu 

dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 

z 2013 r. Nr 518) 

2. Stawki za ekspertyzy wykonywane przez ekspertów (biegłych) Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy za 1 godz. pracy 

wynoszą: 

1) profesor – 69,42 zł 

a) doktor habilitowany – 54,41 zł 

b) doktor – 45,04 zł 

c) dla pozostałych biegłych – 31,97 zł 

3. W razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, wynagrodzenie może  

być podwyższone w granicach do 50% stawki, jeżeli ekspert ma dyplom ukończenia studiów 

wyższych lub dyplom mistrzowski oraz wykonuje ekspertyzy z danej dziedziny kryminalistyki 

przez okres  co najmniej pięciu lat. 
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4. W przypadkach uzasadnionych powtarzalnością badań lub innymi szczególnymi 

okolicznościami dopuszcza się niższą stawkę ustaloną indywidualnie pomiędzy podmiotem 

zlecającym wykonanie ekspertyzy, a Centrum Badawczo-Szkoleniowym PTK Sp. z o.o. 

5. Podane  koszty są cenami netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług według 

obowiązujących stawek. 

6. Podstawą obliczenia wynagrodzenia dla Centrum Badawczo-Szkoleniowym PTK Sp. z o.o. za 

ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane w postępowaniu procesowym są faktyczne koszty 

wykonywania ekspertyz, wyodrębnione z innych kosztów działalności Spółki, obliczone według 

danych za 2012 rok, które mogą być waloryzowane o wskaźnik nie przekraczający poziomu 

inflacji za dany rok.  

7. Wynagrodzenie Centrum Badawczo-Szkoleniowym PTK Sp. z o.o. obejmuje: wynagrodzenie 

eksperta, koszty ogólne, koszty aparaturowe, koszty odczynników, fotogramów, edycji i 

wydruku tekstu, badań cząstkowych i innych usług zewnętrznych, koszty spedycji i 

korespondencji oraz inne koszty niezbędne do wydania opinii, obliczane według następujących 

zasad: 

1) wynagrodzenie eksperta – według stawek określonych w §1 p. 2, 

2) koszty ogólne – według stawek za jednostkę kalkulacyjną odpowiadającą  

1 godz. pracy eksperta, której wysokość stanowi iloraz faktycznie poniesionych kosztów 

i ogólnej liczby godz. pracy ekspertów PTK, na podstawie wykazu zawartego w zał. nr 1 

do niniejszej decyzji, obliczona zgodnie z §1 p. 6 według następującego przelicznika:  

a) 1-30 godz. – 100% jednostki kalkulacyjnej, 

b) 31-50 godz. – 80% jednostki kalkulacyjnej, 

c) 51-100 godz. – 70% jednostki kalkulacyjnej, 

d) 101-500 godz. – 50% jednostki kalkulacyjnej, 

e) powyżej 500 godz. – 40% jednostki kalkulacyjnej, 

3) koszty aparaturowe, koszty odczynników, fotogramów, edycji i wydruku tekstu, badań 

cząstkowych i innych usług zewnętrznych, koszty spedycji i korespondencji oraz inne 

koszty niezbędne do wydania opinii – według stawek urzędowych, cenników lub 

rachunków (faktur). 

§2 

Stawki określone w niniejszej decyzji  stosuje się również do rzeczoznawców i specjalistów 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 
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§3 

Traci moc obowiązującą decyzja nr 02/2011 prezesa Centrum Badawczo – Szkoleniowego 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego sp. z o.o. z dnia 04.11.2011 r. w sprawie kosztów 

wykonania ekspertyz kryminalistycznych.                                                                                                                                                                                       

  §4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyłączeniem ekspertyz, których koszt wykonania 

został ustalony przed wejściem w życie niniejszej decyzji, na podstawie decyzji nr 02/2011 prezesa 

Centrum Badawczo – Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego sp. z o.o. z dnia 

09.05.2011 r. w sprawie kosztów wykonania ekspertyz kryminalistycznych. 

 

                                                                                    PREZES ZARZĄDU 

 

                                                 dr Mieczysław Goc 

 

 

Warszawa, dn. 14.06.2013 r. 

 
 


