Zasady wykonywania przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut
Przemysłu Skórzanego ekspertyz towarów na zlecenie Sądów

1. Wymagania dotyczące zlecenia ekspertyzy rzeczoznawczej.
Ekspertyzy dotyczące towarów rozpatrywane są przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut
Przemysłu Skórzanego zlokalizowany w Krakowie.
Zlecenie przez Sąd opracowania opinii wraz z aktami sprawy powinny zostać przesłane na
adres: ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków.
2. Postępowanie
Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Przemysłu Skórzanego (ŁUKASIEWICZ-IPS) przesyła do Sądu wstępnie oszacowany
kosztorys wykonania zlecenia. Po zaakceptowaniu przez Sąd kosztów wykonania zlecenia
Instytut przystępuje do jego realizacji.
Koszt wykonania ekspertyzy wynika z zakresu pracy na rzecz sądów i jest kalkulowany
według ilości godzin pracy rzeczoznawców niezbędnych do wykonania zleconego zakresu
prac oraz przygotowania wnikliwych i obiektywnych odpowiedzi na zadawane przez Sąd
pytania.
Liczba godzin rzeczoznawców obejmuje wykonanie następujących czynności:
 Przygotowanie i wysłanie pisma wzywającego powoda do przesłania spornego towaru.
 Rejestracja pisma zlecającego i wystąpienie o nadanie numeru zlecenia.
 Czytanie akt i ich analiza.
 Badania i ocena organoleptyczna towaru, identyfikacja materiałów.
(Badania organoleptyczne obejmują czynności wykonywane za pomocą wzroku i
dotyku, a także prostych przyrządów pomiarowych, lub wzorników kontrolnych,
wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego obuwia, sprawdzanie pasowności obuwia z
zachowaniem zasad higieny na kilku użytkownikach).
 Analiza procesu wytwarzania przedmiotowego obuwia i dyskusja oceny.
 Dyskusja dotycząca ustalenia przyczyn powstałych uszkodzeń obuwia i klasyfikacja
wad.
 Zebranie norm związanych z przedmiotem oceny i dyskusja oceny.

 Analiza jakości materiałów w odniesieniu do wymagań norm przedmiotowych
krajowych i UE.
 Sporządzenie opinii końcowej zawierającej odpowiedzi na wszystkie pytania Sądu.
 Sporządzenie kart pracy rzeczoznawców.
 Akceptacja przygotowanej opinii przez kierownika.
 Przygotowanie faktury, koszty pakowania i wysyłki wszystkich pism i badanego
towaru.
3. Termin i koszt wykonania ekspertyz sądowych
Termin jednego miesiąca na sporządzenie opinii określany przez Sądy powinien być liczony
od dnia otrzymania przez Instytut akt sprawy, przedmiotowego towaru (np. obuwia, odzieży,
galanterii) i akceptacji wstępnego kosztorysu przez Sąd.
Koszt wykonania ekspertyzy dla sądów naliczana jest według kart pracy rzeczoznawców.
Liczba godzin pracy rzeczoznawców niezbędnych do wykonania zlecenia w zależności od
stopnia skomplikowania sprawy wynosi orientacyjnie 6-15 roboczogodzin. Cenę stanowi
iloczyn liczby przepracowanych godzin i stawki godzinowej w ŁUKASIEWICZ-IPS, która
wynosi 95 zł netto (cennik obowiązuje od dnia 01.02.2019r. i został wprowadzony decyzją
Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego).
Faktura za wykonanie zlecenia obejmuje koszt wykonania ekspertyzy oraz koszt pakowania i
wysyłki wszystkich pism i badanego towaru.

