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Dnia 20 grudnia 2007 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział III Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Witkowska

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2007 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym 

sprawy' z powództwa Zbigniewa Saraty

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie

o zapłatę

postanawia:
1) przyznać biegłemu sądowemu Henrykowi Prokopowiczowi-Jankowskiemu 

wynagrodzenie w kwocie 8.378 zł ( osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych );

2) polecić Kasie Sądu Okręgowego w Warszawie wypłacenie w/wym. kwoty 3.500 zł ( trzy 

tysiące pięćset złotych ) z zaliczki wpłaconej przez pozwanego w dniu 31 października 

2006 r. i zaksięgowanej pod poz. D 5199/06 oraz kwoty 4.878 zł z kwoty wpłaconej przez 

pozwanego w dniu 10 lipca 2007 r. i zaksięgowanej jako D 3496/07;
3) w pozostałym zakresie wniosek o przyznanie wynagrodzenia oddalić.



UZASADNIENIE

Biegły sądowy Henryk Prokopowicz-Jankowski sporządził pisemną opinię dła potrzeb 

przedmiotowej sprawy i złożył rachunek opiewający na kwotę 18.128,40 zł wraz z wnioskiem o 

uznanie zwiększenia stawki godzinowej o 50 %. Sąd postanowieniem z dnia 19 czerwca 2007 r. 

uwzględnił wniosek biegłego w całości. Następnie, na skutek zażalenia pozwanego, Sąd Apelacyjny 

postanowieniem z dnia 26 października 2007 r. .uchylił skarżone postanowienie i sprawę z wniosku 

biegłego o przyznaniu mu wynagrodzenia przekazał do Sądu Okręgowego do ponownego 

rozpatrzenia.

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku Sąd doszedł do przekonania, iż istotnie żądana przez 

biegłego kwota tytułem wynagrodzenia za sporządzoną w dni 20 marca 2007 r. opinię jest zawyżona. 

Należy zauważyć, iż mimo, że charakter problemu będącego przedmiotem badania był 

skomplikowany, a biegły prawidłowo sporządził opinię, to wskazany przez niego czas pracy jest 

nieadekwatny do jej charakteru. Wobec braku podania przez biegłego rzetelnych wskazówek, które 

mogłyby ustalić jego rzeczywisty czas pracy. Sąd jako podstawę przyjął opinie wykonane także na 

potrzeby niniejszej sprawy przez biegłego .Aleksandra Kalinowskiego, który zawarł porównywalny 

zakres przedmiotowy w dwóch opiniach z dnia 15 października 2001 r. i z dnia 22 kwietnia 2002 r., a 

zużył na to łącznie 180 godzin. Z tych względów, Sąd przyjął jako podstawę wyliczenia 

wynagrodzenia dla biegłego Henryka Prokopowicza Janowskiego właśnie 180 godzin, co przy 

uwzględnieniu podwyższonej o 50 % stawki maksymalnej i dodaniu opłaty za xero w kwocie 134 zł, 

czyni kwotę 8.378 zł.

Ponieważ pozwana wnosiła o wydanie przedmiotowej opinii, co było już zbędne, wobec 

dokonania wcześniej tych samych, a więc korzystnych dla niej ustaleń przez biegłego Aleksandra 

Kalinowskiego, Sąd uznał, iż dalece niewłaściwym byłoby obciążanie jej kosztami powoda, 

szczególnie, iż oponował on powołaniu kolejnego biegłego.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 288 k.p.c. w zw. z §2 pkt 3) rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z 

opinii biegłych w postępowaniu sądowym oraz na podstawie art. 103 §1 k.p.c., należało orzec jak na 
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