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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 14 stycznia 2008 r.
w sprawie wynagrodzenia przys∏ugujàcego lekarzowi sàdowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia
oraz zwrotu kosztów dojazdu, a tak˝e wzoru zestawienia wystawionych zaÊwiadczeƒ
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sàdowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wysokoÊç stawki kwotowej wynagrodzenia za ka˝de wydane zaÊwiadczenie przez lekarza sàdowego;
2) tryb finansowania wynagrodzenia oraz zwrotu
kosztów dojazdu, o których mowa w art. 18 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sàdowym, zwanej dalej „ustawà”;
3) wzór zestawienia wystawionych zaÊwiadczeƒ.
§ 2. Za wystawienie zaÊwiadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, lekarzowi sàdowemu przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci 80 z∏.
§ 3. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, jest
dokumentowane przez lekarza sàdowego zgodnie
z odr´bnymi przepisami.
2. Lekarz sàdowy sporzàdza zestawienie wystawionych zaÊwiadczeƒ, zwane dalej „zestawieniem”,
za ka˝dy miesiàc kalendarzowy.
3. Dokumenty potwierdzajàce koszty dojazdu do
miejsca pobytu uczestnika post´powania lekarz sàdowy do∏àcza do zestawienia.
§ 4. 1. Zestawienie zawiera na poczàtku ka˝dej wype∏nionej strony oznaczenie miesiàca i roku, którego
zestawienie dotyczy, a na dole ka˝dej wype∏nionej
strony dat´ oraz podpis i pieczàtk´ lekarza sàdowego,
a tak˝e:
1) liczb´ porzàdkowà od poczàtku danego miesiàca;
2) dat´ wystawienia zaÊwiadczenia;

5) wysokoÊç wynagrodzenia za wystawienie zaÊwiadczenia;
6) koszt dojazdu do miejsca pobytu uczestnika post´powania;
7) sum´ kosztów wystawionych zaÊwiadczeƒ.
2. Wzór zestawienia stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 5. 1. Zestawienie wraz z w∏aÊciwymi dokumentami potwierdzajàcymi wydanie zaÊwiadczenia oraz dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3, sà przekazywane przez lekarza sàdowego organowi kierujàcemu
gospodarkà finansowà sàdu okr´gowego w formie pisemnej.
2. W terminie 14 dni od otrzymania dokumentów,
o których mowa w ust. 1, organ kierujàcy gospodarkà
finansowà sàdu okr´gowego stwierdza ich prawid∏owoÊç lub wskazuje zastrze˝enia i wyst´puje o ich uzupe∏nienie albo skorygowanie.
3. Lekarz sàdowy sk∏ada skorygowane dokumenty
wraz z podaniem przyczyny jej dokonania, w terminie
7 dni od otrzymania dokumentów do uzupe∏nienia
albo skorygowania.
§ 6. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wszystkich prawid∏owo sporzàdzonych dokumentów nast´puje wyp∏ata wynagrodzenia oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca pobytu uczestnika post´powania.
§ 7. W razie wystàpienia okolicznoÊci, o których
mowa w art. 19 ustawy, prezes sàdu okr´gowego informuje organ kierujàcy gospodarkà finansowà sàdu
okr´gowego o wstrzymaniu wyp∏aty wynagrodzenia,
o uchyleniu wstrzymania wyp∏aty wynagrodzenia
oraz o pozbawieniu prawa do wyp∏aty wynagrodzenia.

3) imi´ (imiona) i nazwisko uczestnika post´powania
oraz numer PESEL lub dat´ urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL);

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lutego 2008 r.

4) nazw´ organu uprawnionego, który wystawi∏ wezwanie (zawiadomienie), i sygnatur´ akt sprawy;
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