
Komunikat nr 1 

II Kongres Nauk Sądowych 

Temat: Ofiary i poszkodowani. Problematyka prawna i opiniodawcza 

Miejsce obrad: Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, Warszawa 

 

Cele Kongresu: 

1. Analiza aktualnego stanu prawnego dotyczącego ofiar i poszkodowanych, możliwości i 

realności dochodzenia roszczeń i odszkodowań. 

2. Organizacja i pragmatyka pracy biegłego/Rzeczoznawcy. 

3. Ustawa o biegłych, oczekiwania i realność. 

I Kongres Nauk Sądowych odbył się w dniu 27.11.2010 w Auditorium Maximum UW i 

zgromadził przeszło tysiąc biegłych sądowych i rzeczoznawców. Efektem Kongresu było 

podjęcie przez Ministerstwo Sprawiedliwości zarzuconych prac nad ustawą o biegłych. 

Dokumentacja Kongresu znajduje się na stronie internetowej: www.1kns.pl.  

Jak wynika z badań sądowo-lekarskich i sądowo-psychiatrycznych ofiar wypadków to istnieje 

niewspółmierność stosowanych kar a odszkodowań. Wyraźna dysproporcja rzeczywistych 

kosztów materialnych i moralnych, jakie ponoszą ofiary a karą, jaką ponosi sprawca. 

 W wielu wypadkach drogowych bardziej jakby „ukarana” jest ofiara niż sprawca. Istnieje 

dysproporcja między kilkuset złotowymi mandatami dla sprawcy wypadku, a idącymi w 

dziesiątki tysięcy złotych stratami materialnymi i zdrowotnymi, jakie ponoszą ofiary. U 

sprawców dominuje obojętna postawa w stosunku do ofiar po wypadku jak i w czasie dalszego 

postępowania m.in. przed sądem.  

Analizy wymaga aktualny poziom opłat z odpowiedzialności cywilnej, który jest najniższy w 

Europie, a co powoduje, iż ofiara nie ma szans uzyskać adekwatnego odszkodowania. Dlatego 

zarówno konieczność podniesienia tych opłat, jak i partycypowania sprawcy w odszkodowaniu, 

wydaje się być rozwiązaniem racjonalnym i oczywistym. Prawo nie może bardziej chronić 

sprawcę niż ofiarę.  

W trakcie Kongresu chcemy pokazać nowe spojrzenie na instytucje ubezpieczeniowe, ZUS, 

firmy ubezpieczeniowe jak „niezabierające” nasze pieniądza, ale zajmujące się ich ochroną i 

racjonalną dystrybucją.  

Krytycznej analizy wymaga status prawny komorników w Polsce, który powoduje, iż nie są w 

stanie ściągnąć należnych opłat czy grzywien. Wprowadzona reforma prawa karnego 

http://www.1kns.pl/


preferująca kary m.in. grzywny nie będzie mogła być praktycznie realizowana. Kierowanie 

sprawy do komornika, który nie jest w stanie ściągnąć należności jest faktycznym karaniem 

podatnika, który za te czynności zapłaci poprzez budżet państwa.  

Usprawnienie pracy biegłych: e-sąd/e-biegły/rzeczoznawca jako sposób na usprawnienie pracy 

sądów, biegłych oraz uzyskanie oszczędności finansowych i czasowych. 

Zmiana prowadzenia akt prokuratorskich i sądowych, przez wydzielenie części 

korespondencyjnej i części merytorycznej, tak jak np. jest to praktykowane w Niemczech. 

Planujemy, iż w Kongresie wezmą udział: 

1. Pracownicy katedr postępowania karnego i cywilnego oraz prawa karnego i cywilnego 

w Polsce 

2. Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych 

3. Firmy zajmujące się odzyskiwaniem odszkodowań 

4. Zakłady medycyny sądowej, firmy wydające ekspertyzy kryminalistyczne z zakresu 

ruchu drogowego – sądowo-lekarskie 

5. Biegli sądowi z zakresu techniki motoryzacyjnej, ruchu drogowego, medycyny i 

psychiatrii sądowej oraz innych dziedzin medycyny. 

6. Orzecznicy ZUS i rzeczoznawcy KRUS 

7. Adwokaci i radcy prawni 

8. Komornicy  

9. Przedstawiciele mediów. 

Planujemy, aby na stronie internetowej www.poszkodowani-ofiary.pl zbierać dane o 

funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości instytucji ubezpieczeniowych oraz ekspertów w celu 

uzyskania szerokich wiarygodnych informacji. Zebrane w ten sposób informacje, opinie, 

wnioski i postulaty chcemy szeroko rozpowszechnić w mediach oraz w ramach uchwały 

kongresu przesłać do Sejmu, Ministerstwa Sprawiedliwości, uniwersytetów w celu dalszego ich 

rozpowszechnienia i wykorzystania. 

Na podstawie materiałów Kongresu planujemy opracować poradnik dla ofiar i poszkodowanych 

zawierający m.in. bazę danych instytucji, które mogą i powinny uczestniczyć w ułatwieniu 

uzyskania należnych odszkodowań. 

 

 

Otrzymuje Komitet Organizacyjny I Kongresu Nauk Sądowych, www.1kns.pl  
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