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Biegły, ale czy na pewno specjalista 
 

     Często parkieciarze pytają mnie, jak wygląda praca biegłego sądowego, czy jest trudna.  

Mogę odpowiedzieć jednym zdaniem: Wykonanie opinii jest żmudną czynnością.  

Wymaga perfekcyjnej dokładności w badaniach, przystępności językowej w opracowaniu i hartu 

ducha, by się nie poddać presji pełnomocników stron (adwokatów) podczas przesłuchania w sądzie. 

Biegły bowiem nie tylko sporządza opinię, a więc musi przeczytać akta sprawy, wykonać badania 

na miejscu zdarzenia, przeanalizować je i opisać, ale także zobowiązany jest stawić się na sprawie  

w sądzie, by odpowiedzieć na nawet najbardziej nietypowe i najgłupsze pytania. 

 

     Prawdziwą skarbnicą wiedzy, nie tylko prawniczej czy technicznej, lecz przede wszystkim 

socjologicznej, są akta sprawy. Sądy przysyłają do mnie dokumentację dotyczącą parkieciarstwa  

i najczęściej jest tak, że przede mną opinię wykonywali już inni biegli sądowi. Głównie byli to inżynierowie 

budownictwa, choć zdarzają się też technolodzy drewna, czy nawet inżynierowie sanitarni. 

Z ogromną ciekawością rzucam się na ich ekspertyzy, w nadziei, że czegoś nowego się dowiem,  

a przy okazji porównam swoje wiadomości i sposób sporządzania opinii. 

I co? 

Czytam, czytam i oczom nie wierzę… 

Pominę milczeniem język, jakim napisane są opinie, ale zawartość merytoryczna (a właściwie jej brak) 

doprowadza mnie do rozpaczy. Być może neutralny czytelnik oceni sformułowania, jakie znajduję  

w ekspertyzach jako zabawne, ale zapewniam, że z punktu widzenia powoda, czy pozwanego już takie 

śmieszne nie są. Bo co ma zrobić parkieciarz, jeżeli jego pracę ocenia inżynier sanitarny, który tyle wie  

o drewnie, ile my o kanalizacji? 

 

     Poniżej przytaczam fragmenty opinii i zeznań biegłych sądowych i rzeczoznawców. Kurioza te 

znalazłam w aktach z różnych spraw sądowych. 

 

„Posadzki parkietowe klejone były do posadzki cementowej lepikiem typu Subit o długotrwałej 

plastyczności.” 

Hm….., parkieciarze układający parkiety sporo lat wstecz wiedzą, że lepik i Subit to nie to samo.  

Lepik służył i służy obecnie do wykonywania izolacji. Dawniej, gdy na rynku nie było praktycznie żadnych 

materiałów budowlanych, lepik podgrzewano i kładziono na niego parkiet. Natomiast Subit, to klej  

do posadzek drewnianych, produkowany przez jedną z ówczesnych państwowych firm na bazie 

substancji bitumicznych. Nazwanie Subitu materiałem „o długotrwałej plastyczności” jest aktem wielkiej 

odwagi lub … niewiedzy. 

  

„Brak staranności, dokładności i przewidywania skutków źle wykonanego szlifowania doprowadził  

do objawów skutkujących brakiem scalenia kolorystycznego powłok lakierniczych z wyeksponowaniem 

jasnych plam na powierzchni złączy prawie wszystkich deszczułek posadzki.” 

Brak słów, by to skomentować. 

  

„Czym innym jest gatunek i klasa, albowiem klasa dotyczy rodzaju słojów i sęków, natomiast gatunek 

dotyczy jakości. Powód zakupił zatem w sklepie parkiet o nazwie Rustykalny, gatunek I, klasa B.” 

To fragment odpowiedzi na pozew pisanej przez prawników wielkiej, marketowej firmy handlującej 

posadzkami drewnianymi. Trudno dociec, skąd czerpali swoją rozległą wiedzę. 

Jak wiadomo gatunek oznacza podstawową jednostkę klasyfikacji roślin. Klasyfikacja ta, obok 

nazewnictwa botanicznego (rodzajowego) dzieli np. drzewa na gatunki, tj. dąb, buk, jesion, sosna, etc. 

Każdy z gatunków drewna ma naturalny wygląd i barwę oraz określone właściwości fizyczne  

i mechaniczne. 

Natomiast klasa jakości określa pewne cechy wyróżnione na podstawie przyjętych kryteriów. Klasyfikacja 

jakości ujęta jest w normach i w przypadku posadzek drewnianych dzieli parkiety na trzy k lasy: O (I kl.),  

∆  „Rustykalny” w tym wypadku jest nazwą własną wyrobu. 

  

„Przed przystąpieniem do robót fachowiec powinien określić stan podłoża - wilgotność max 2%, 

wilgotność parkietu - max 7-14%.„ 

Biegły powinien być skarbnicą wiedzy i wiedzieć, że wilgotność parkietu powinna wynosić 7-11% 
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„Lakier był o małej wartości technicznej, bo był tani.” 

Cena nie może być jedynym wyznacznikiem wartości technicznej produktu, a argumentacja taka 

świadczy o braku kompetencji i wiedzy biegłego. 

  

 „Swoją wiedzę o lakierach czerpałem z forum internetowego.” 

Bez komentarza. 

  

„Po ułożeniu nie musi być odstępu czasowego przed lakierowaniem, można lakierować bezpośrednio  

po ułożeniu parkietu.” 

Mam nadzieję, że nikt inny, oprócz biegłego, nie zgadza się z tym twierdzeniem. 

  

„Nie sądzę żeby zła izolacja i wilgoć betonu spowodowały głuchy odgłos parkietu.” 

Jak wiemy, na co biegły pewno nie wpadł, jeżeli podkład pod parkiet jest niewyschnięty lub nachodzi  

w niego wilgoć wskutek np. wadliwej izolacji, to parkiet pęcznieje, łódkuje się i w końcu odrywa się  

od jastrychu. Oderwanie to nie zawsze jest od razu widoczne w postaci wybrzuszenia. Pierwszym 

objawem odklejenia się parkietu będzie występowanie głuchych miejsc. 

  

„Czarne plamy na parkiecie mogły powstać z tego, że położony klej na klepkę przeszedł przez połączenia 

i dlatego wyszedł na zewnątrz.” 

Kto kładzie klej na deszczułkę? Przecież klej rozprowadza się na podkładzie. O tym powinien wiedzieć 

każdy biegły i rzeczoznawca, by nie pisać takich głupot. 

  

„Kempas jest materiałem rozprowadzanym w sprzedaży pomimo, że nie jest wymieniony w normie  

i nie posiada aprobaty technicznej i nie można na niego wydać certyfikatu lub deklaracji zgodności 

stosowania w budownictwie.” 

Niestety wielu biegłych i rzeczoznawców tkwi jeszcze w czasach PRL-u, stąd też wymagania 

dokumentów, które nie są potrzebne, a w przypadku drewna po prostu nie istnieją. Posadzki drewniane 

wykonywane są na podstawie norm produkcyjnych. W europejskich normach produkcyjnych istnieje spis 

najbardziej powszechnych gatunków drewna, w tym także egzotycznych. Te gatunki, których brak jest  

w spisie podlegają klasyfikacji na podstawie tzw. klasy wolnej, którą określa producent. W związku  

z tym, jedynym dokumentem, którego może zażądać inwestor, inspektor nadzoru czy biegły sądowy jest 

deklaracja zgodności wyrobu (parkietu) z normą zharmonizowaną PN-EN. Parkiety nie muszą posiadać 

żadnej aprobaty technicznej, świadectwa PZH czy innego certyfikatu. 

A o zmianach w przepisach prawa biegły powinien wiedzieć. 

  

„Zastosowano lakier transparentowy.” 

Biegły nie określił, jakie transparenty można pokrywać tym lakierem. Zapewne chodziło o lakier 

transparentny - przezroczysty. 

  

„Towar został dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, które nie pozwalały na pierwszy 

rzut oka dokonać oceny jakościowej zakupionego towaru, a co za tym idzie towar został zabudowany 

przez wyspecjalizowaną firmę parkieciarską.” 

Nic dodać, nic ująć…, jeśli ktoś zrozumiał. 

  

„Szczeliny są następstwem ponadnormatywnej wilgotności drewna, tj. powyżej 10% określonej przez 

J.T.B. w Warszawie. Wymienione objawy wykluczają wadliwe przygotowanie podłoża, jego niewłaściwą 

wilgotność lub niefachowy sposób klejenia deszczułek do podłoża a także złą jakość użytego kleju.” 

Długo zastanawiałam się, co może oznaczać tajemniczy skrót „J.T.B.”. Nagle olśnienie: to jest ITB  

- Instytut Techniki Budowlanej. 

Wilgotność drewna powyżej 11% (a nie 10% jak twierdzi biegły) należy nazwać ponadnormatywną,  

a zwilgocenie deszczułek mogło być spowodowane napływem wilgoci z podkładu lub z powietrza, czego 

biegły nie przyjmuje do wiadomości. 
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„Na deszczułkach występują tzw. biele szt. 34, które należy traktować jako wadę drewna, ponieważ 

prowadzi do braku scalenia kolorystycznego posadzki a ponadto w sposób rażący powoduje zakłócenia 

estetyczne.” 

Tu mamy przykład matematyka-estety, który w bielu upatruje zakłócenia estetyczne. Tak na marginesie, 

w rzeczonej posadzce dębowej żadnego bielu nie było. Był to po prostu czerwony dąb o zróżnicowanej 

kolorystyce poszczególnych deszczułek. 

  

„Wykonane posadzki parkietowe zostały wykonane z licznymi wadami powstałymi z winy wykonawcy  

w wyniku nie przestrzegania normy branżowej BN-76/8841-22.” 

W normie z 1976 roku, na którą powołuje się biegły, istnieją informacje, których nie sposób przełożyć  

na współczesne parkieciarstwo. Normalizacja za czasów PRL-u miała charakter normalizacji państwowej, 

a Polskie Normy (PN) oraz normy branżowe (BN) były obowiązkowymi normami i pełniły rolę przepisów. 

Jednak od 1994 roku wszystkie normy branżowe przestały obowiązywać i zostały przeniesione  

do archiwum. 

O takich uwarunkowaniach prawnych biegły powinien wiedzieć i w związku z tym nie powinien opierać się 

na normatywach, które nie istnieją. 

  

„Układ parkietu nie ma wpływu na powstawanie szczelin.” 

O tym, że jest akurat odwrotnie wie każdy parkieciarz, nawet ten z najmniejszą praktyką. Takie układy  

jak cegiełka, okrętówka będą powodowały możliwość występowania większej ilości szczelin i będzie  

to proces bardziej zauważalny niż w innym ułożeniu parkietu. Wszystkie układy blokujące deszczułki,  

np. jodełka, kwadrat, koszyczek zminimalizują powstawanie szczelin, a ponadto będą one mniej 

widoczne. Biegły oceniający prace parkieciarskie powinien mieć wiedzę również z zakresu technologii 

drewna, a więc powinien umieć obliczyć skurcz i pęcznienie parkietu. 

  

„Nie badałem wilgotności parkietu w mieszkaniu, ani klepek z tej samej partii, tylko klepki przywiezione 

przez klientkę ze sklepu.” 

Biegły wykazał się dużą pomysłowością i ułańską fantazją, by badać zupełnie inny parkiet niż ten, który 

powinien ocenić. 

  

„Nie używałem przyrządów do badania temperatury i wilgotności powietrza, miałem odczucie, ze warunki 

były normalne.” 

Nikogo nie powinny interesować odczucia biegłego. Jego obowiązkiem było wykonać wszystkie możliwe 

badania, tak by w sposób obiektywny mógł ocenić problem, z jakim przyszło mu się zmierzyć. No chyba, 

że biegły nie posiada żadnych mierników, ale to już zupełnie inna historia. 

  

„Pora roku nie ma wpływu na powstawanie szczelin.” 

I znów zaprezentował się dyletant drzewny. 

Jak wszyscy wiemy w okresie zimowym, przy działającym ogrzewaniu następuje osuszenie powietrza 

(zalecamy wtedy stosowanie nawilżaczy powietrza), w reakcji na co drewno kurczy się i pojawiają się 

szczeliny pomiędzy deszczułkami. Latem mamy sytuacje odwrotną - wilgotność powietrza jest wysoka, 

wilgotność drewna również, więc znikają szczeliny i parkiet może się łódkować. 

  

„Nie ma konieczności odczekania pomiędzy montażem i szlifowaniem.” 

A więc według biegłego można zaraz po przyklejeniu parkietu przystąpić do szlifowania. A co  

z wiązaniem i odsychaniem kleju? Co ze stabilizacją drewna? O tym chyba biegły nie pomyślał. 

  

 

     Zapewniam was, że tego typu kwiatki znajdują się w każdych aktach sprawy. Mniej jest z nimi 

problemów, jeżeli będą wypowiedziane podczas zeznania i znajdą się w protokole ze sprawy.  

Jeżeli jednak są treścią opinii, to trudno je obalić. 

Pamiętajcie, że sędzia nie jest specjalistą budowlanym, a jego wiedza na temat parkietów jest żadna. 

Sędzia wydaje wyrok na podstawie tego, co znajduje się w aktach i co napiszą biegli. Jeżeli dwie opinie 

są sprzeczne, najczęściej powołuje się trzeciego biegłego. A czas i koszty lecą….. 

By uniknąć tego typu niespodzianek warto od razu doprowadzić do powołania biegłego z dziedziny 

parkieciarstwa, a takich jest w Polsce zaledwie kilku. 
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Pamiętajcie jednak, że nie ma gwarancji, iż strona przeciwna nie będzie dążyła do podważenia 

niekorzystnej dla niej opinii, a po zapadnięciu wyroku nie będzie się odwoływała do sadu wyższej 

instancji. 

     Życzę wam, byście nigdy nie musieli spotkać się w sądzie ze swoim klientem, a powyższe cytaty 

potraktowali jako humorystyczne teksty. 

  

 

Biegły sądowy Małgorzata Kuczyńska-Cichocka 

  

 

Artykuł został opublikowany w numerze 3/2008 "Profesjonalny Parkiet"  

 

 

 

 

 

 


