Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o wpis na listę biegłych sądowych
okręgu Sądu Okręgowego w Opolu

1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu o ustanowienie biegłym sądowym , w którym
należy dokładnie sprecyzować zakres ustanowienia;
2. CV;
3. Kwestionariusz osobowy - wzór do pobrania;
4. Kserokopię dowodu osobistego;
5. Odpis dyplomu ukończenia studiów;
6. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe;
- z zakresu szacowania nieruchomości - dokument stwierdzający nadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego;
- z zakresu medycyny – zaświadczenie o posiadaniu I lub II stopnia specjalizacji;
- z zakresu język migowy - „Certyfikat drugi – „T2” – tłumacz biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł
eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych;
7. Opinię i zgodę zakładu pracy;
8. Oświadczenie w przedmiocie przynależności do organizacji zawodowych, a jeśli tak – opinie tych organizacji
podpisane przez organy uprawnione do ich reprezentowania;
9. Zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – w przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej;
9. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
10. Oświadczenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze jak też sądowe
postępowanie karne;
11. Aktualną informację o niekaralności, którą można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru
Karnego (parter budynku przy pl. Daszyńskiego 1).
Opłata za uzyskanie informacji w Punkcie wynosi 30zł w znakach opłaty sądowej lub za pośrednictwem systemu
informatycznego https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web w kwocie 20zł. W tym przypadku przewidziana została
elektroniczna forma wnoszenia opłaty za pomocą mechanizmów gwarantujących zainicjowanie procedury
nieodwracalnego opłacenia wniosku lub zapytania.
12. Uiścić opłatę skarbową w Urzędzie Miasta w Opolu w kwocie 10 zł za dokonanie czynności urzędowej
polegającej na wydaniu decyzji w sprawie ustanowienia biegłego sądowego (pkt 53 części I załącznika do ustawy
z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej oraz art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy) http://bip.um.opole.pl/
Dowód potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej załączyć do wniosku o ustanowienie biegłym sądowym.

