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POSTANOWIENIE

Dnia 19 czerwca 2007 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział III Cywilny 
w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Witkowska

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 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 18.128,40 zł ( osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 
czterdzieści groszy);

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;

3) wezwać- pełnomocnika pozwanego do wpłacenia przez pozw agego kwoty 14.628,40 zl 
( czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych czftrailf.. tf groszy ) fyttSent 
pozostałej części wynagrodzenia biegłego, w terminie 7 dni pod rygorem egzekucji;

4) po wpłynięciu kwoty jak w pkt 3) polecić Kasie Sądu Okręgowego W Warszawie 
wy płacenie jej biegłemu.

Biegły sądowy Henryk Prokopowicz-Jankowski sporządził pisemną opinię dla potrzeb 
przedmiotowej sprawy i złożył rachunek opiewający na kwotę 18.128,40 zł wraz z wnioskiem o 
uznanie zwiększenia stawki godzinowej o 50 %,

W ocenie Sądu, biorąc pod uwagę długoletni staż biegłego, nakład jego pracy, czas jaki 
poświęcił na sporządzenie opinii oraz złożony charakter problemu będącego przedmiotem badania, 
należało uwzględnić wniosek o przyznanie wynagrodzenia w kwocie wyrażonej na złożonym 
rachunku.

Ponieważ pozwany, który wnioskował o sporządzenie przedmiotowej opinii wpłacił zaliczkę 
w kwocie 3.500 zł ( dowód wpłaty k. 492v ) należało wezwać go pokrycia pozostałej części 
wynagrodzenia należnego biegłemu.

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., należało orzec jak na wstępie.

UZASADNIENIE


