
  

 
        Rok założenia 1973  

 

Warszawa, dn. 19.07.2018 r. 

 

 
Kurs dla Biegłych Sądowych 

„Biegły w sądzie” 
 

Informujemy, że przyjmujemy zapisy na szkolenie na rok 2018  
 

Szanowni Państwo ! 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, wychodząc naprzeciw postulatom 

środowiska biegłych, zgłaszanym podczas Kongresów Nauk Sądowych, podejmuje inicjatywę 

zorganizowania szkoleń dla biegłych z zakresu zagadnień prawa dowodowego, zasad 

wydawania opinii, podstawowych uprawnień i obowiązków biegłego oraz prezentacji opinii 

przez sądem. 

Proponujemy 8 godzinne szkolenie podstawowe „BIEGŁY W SĄDZIE” w formie 

wykładu interaktywnego obejmującego tematy zamieszczone w załączonym poniżej 

programie ramowym. Wykłady prowadzą wybitni znawcy tej problematyki, nauczyciele 

akademiccy z tytułami profesorskimi, pełniący równocześnie funkcje biegłych sądowych. 

Szkolenie dedykowane jest opiniującym ekspertom i biegłym, którzy chcą podnieść 

swoje kwalifikacje, a także osobom, które zamierzają wpisać się na listę biegłych sądowych. 

 

Miejsce szkolenia: siedziba Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie przy 

ul. Zgoda 11 lok. 300. 

Czas i terminy szkoleń:   8 x 45 min. w godz. 10.00 – 17.00.  Szkolenia odbywają się w dni 

wolne od pracy (sobota).  

Koszt szkolenia, zapisy: 400 zł netto (brutto – 492 zł). Dla ekspertów i członków PTK – 

koszt 300 zł netto (brutto – 369 zł). W cenie szkolenia serwis kawowy (kawa, herbata, woda, 

ciastka) oraz lunch. Wystawiamy faktury VAT. Zapisy przyjmujemy e-mailowo, faksem lub 

drogą listową - formularz zgłoszenia na stronie internetowej www.kryminalistyka.pl 

Certyfikaty, materiały: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego  potwierdzający odbycie szkolenia oraz Poradnik biegłego 

zawierający wyciąg przepisów dotyczących biegłych. 

Jednostka szkoleniowa PTK: Instytut Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego. 

Terminy szkolenia: 13.10.2018 r.; 17.11.2018 r.
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 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia. W takim przypadku bezzwłocznie zwracają 

wpłatę na rachunek wpłacającego. 

POLSKIE 

TOWARZYSTWO 

KRYMINALISTYCZNE     
 

http://www.kryminalistyka.pl/


„BIEGŁY W SĄDZIE” 

 

Szkolenie podstawowe - ramowy program zajęć 

1. Przepisy obowiązujące biegłych  

2. Ochrona prawno-karna biegłego 

3. Zasady odpowiedzialności biegłego za wydane opinie 

4. Podstawy prawne opiniowania w procesie 

5. Prawa i obowiązki biegłego 

6. Układ opinii 

7. Rola tzw. opinii prywatnych 

8. Zasady oceny opinii biegłego w procesie 

9. Psychologiczne i prawne podstawy przesłuchania biegłego 

10. Przesłuchanie biegłego przed sądem 

11. Błędy w procesie wydawania i oceny opinii 

12. Etyka a biegły 

Obecnie w Polsce wpisanych jest na listy biegłych sądowych prowadzone przez prezesów 

sądów okręgowych około 16 tysięcy biegłych indywidualnych. Biegli, posiadając ogromną 

wiedzę specjalistyczną, nie zawsze mają wykształcenie lub przygotowanie prawnicze. Rodzi 

to często problemy nie tylko z przygotowaniem i prezentacją opinii przed organami wymiaru 

sprawiedliwości, ale także z egzekwowaniem swoich uprawnień od organów procesowych  

i stron postępowania.  

Mamy nadzieję, że proponowane szkolenie w znacznej części może wyeliminować te 

niedostatki i podnieść komfort pracy biegłego. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do 

udziału w zajęciach.   

 

 

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski  Dr hab. prof. nadzw. Bronisław Młodziejowski 

Przewodniczący Rady Naukowej PTK  Prezes Zarządu Głównego PTK 

 

Dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Goc 

Prezes Instytutu Kryminalistyki PTK 

 

 

 

Opracowała: prof. dr hab. Ewa Gruza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane organizatora szkolenia: Instytut Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego  

01-424 Al. Prymasa Tysiąclecia 155; adres do koresp. 00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300. NIP 521-30-

13-064. Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Warszawa 18 1020 1097 0000 7102 0107 4863, tel.: 22 692 43 85, 

faks: 22 827 01 60, e-mail: ptk@kryminalistyka.pl,  www.kryminalistyka.pl  


