Krzysztof Bogusz
Wzór – Zarzuty do opinii biegłego
............................, ..................
(miejscowość)

(data)

Sąd …............. w ............................
Wydział Ubezpieczeń Społecznych
(sąd okręgowy lub rejonowy przed
którym toczy się sprawa, wynika z
treści wezwania)
Ubezpieczony: .........................................................
.........................................................
.........................................................
(imię i nazwisko, adres, PESEL)
Organ rentowy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w ........................................
..........................................................
..........................................................
(adres oddziału ZUS)
Sygn. akt …........................
(wynika z treści wezwania)
PISMO PRZYGOTOWAWCZE UBEZPIECZONEGO
(zarzuty do opinii biegłego sądowego)
Niniejszym działając w imieniu własnym w odpowiedzi na otrzymane w dniu …...........
wezwanie Sądu z dnia ….......... zobowiązujące do zgłoszenia zarzutów do opinii biegłego
sądowego specjalisty z zakresu ….................................................................. (np. neurologii,
pulmonologii, kardiologii, endokrynologii, psychiatrii itd.) oświadczam, że w całości nie zgadzam
się z treścią przedmiotowej opinii.
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Jednocześnie wnoszę o:
1) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii innego biegłego sądowego specjalisty z
zakresu …................................................... (np. neurologii, pulmonologii, kardiologii,
endokrynologii, psychiatrii itd.) na okoliczności zawarte w treści postanowienia tutejszego
Sądu z dnia …......... (postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego sądowego),
względnie wnoszę o:
2) zobowiązanie biegłego sądowego specjalisty z zakresu ….......................................... (np.
neurologii, pulmonologii, kardiologii, endokrynologii, psychiatrii itd.) do sporządzenia
opinii uzupełniającej, w której szczegółowo i po kolei odniesie się do zarzutów wyrażonych
w treści uzasadnienia niniejszego pisma,
3) dopuszczenie dowodu z dokumentów na okoliczność ich treści w postaci:
- …...........................................................................,
- …...........................................................................,
- …...........................................................................,
- …............................................................................
(dodatkowo po wymienieniu każdego dokumentu należy wskazać jakie konkretne
okoliczności z niego wynikają, np. że ubezpieczony/a jest pod stałą kontrolą poradni ..........,
przebywał w szpitalu z powodu choroby ................, na okoliczność przebiegu choroby,
wykonanych badań, zabiegów itp.)
Uzasadnienie
Część 1. W skrócie należy przedstawić treść opinii biegłego sądowego, a w szczególności
jakie wynikają z opinii wnioski.
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Część 2. Należy oświadczyć, że w całości z treścią przedmiotowej opinii nie sposób się
zgodzić, stąd konieczne jest zgłoszenie niżej opisanych zarzutów
Część 3. W tym miejscu po kolei należy wskazać na wszelkie nieprawidłowości zawarte w
opinii biegłego sądowego. W szczególności można uzasadniać, że opinia zawiera istotne luki, jest
nieprzekonująca, niekompletna, pomija lub wadliwie przedstawia istotne okoliczności, nie
odpowiada na postawione tezy dowodowe, jest niejasna, nienależycie uzasadniona czy
nieweryfikowalna. Sugeruje się opisywać każdy zarzut w osobnym akapicie. Dzięki temu pismo
będzie łatwiejsze w odbiorze. Warto w miarę możliwość na każde swoje twierdzenie powoływać się
na dokumenty zgromadzone w aktach lub załączone do niniejszego pisma.
Dodatkowo warto wiedzieć, co może przydać się przy formułowaniu zarzutów, że w opinii biegłego
powinny znaleźć się następujące elementy składowe:
 dokładne oznaczenie biegłego sporządzającego opinię, a więc imię, nazwisko, adres
zamieszkania bądź nazwa instytutu, jego siedzibę, oznaczenie, czy biegły jest wpisany na
listę biegłych sądowych,
 oznaczenie specjalności biegłego,
 wyszczególnienie zadań zleconych przez sąd,
 wyszczególnienie elementów udostępnionych biegłemu w ramach materiału procesowego,
 wyszczególnienie źródeł wiedzy specjalistycznej, z których biegły korzystał, sporządzając
opinię,
 opis

przeprowadzonych

badań,

w

szczególności

protokół

wszelkich

czynności

przeprowadzonych przez biegłego, oznaczenie metody, jaką biegły się posługiwał, wykaz
urządzeń lub aparatury bądź innych środków użytych w celu sporządzenia opinii,
 podpis biegłego.
Cześć 4. Na koniec wystarczy dodać: „Mając powyższe na uwadze wnoszę jak we wstępie.”
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Załączniki:
1. odpis pisma wraz z załącznikami,
2. …..................................................
3. …..................................................
4. …..................................................
5. …..................................................
(tutaj w kolejnych punktach należy wymienić dokładnie jakie załączniki załączane są do
pisma, tj. ewentualnie dokumenty, o które wnioskuje się w pkt 3).
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