
1. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, na postanowienie konczace postepowanie stronom sluzy skarga na orzeczenie referendarza
sadowego,
2. Na inne postanowienie sluzy skarga na orzeczenie referendarza sadowego tylko w wypadkach wyraznie w ustawie wskazanych.
3. Skarge na orzeczenie referendarza sadowego wnosi sie do sadu, który wydal zeskarzone postanowienie.
4. Jesli ustawa nakazuje doreczenie odpisu postanowienia, termin do skargi na orzeczenie referendarza sadowego liczy siç od daty
dorçczenia. Wynosi on siedem dni. Skarga na orzeczenie referendarza sadowego wniesiona po uplywie terminu nie bedzie przyjçta,

POUCZENIE

Pismo nie wymaga podpisu wlasnorçcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 12
grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu dzialania sekretariatów sqdowych oraz innych dzialáw administracji
sqdowejjako wlasciwie zatwierdzone w sqdowym systemie teleinformatycznym.

z upowaznienia
Kierownika Sekretariatu
Barbara Lauterbach

Na postanowienie przysluguje prawo wniesienia skargina orzeczenie referendarza sadowego.

Sekretariat Sadu Rejonowego dia Warszawy Mokotowa II Wydzial Cywilny dorecza odpis

postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym w dniu 04/11/2015 roku w sprawie II C

111/14.

DOru;CZENIE
ODPISU POSTANOWIENIA

ul.Lanciego 9 B
02-792 Warszawa

Pan
Zbigniew Sarata

Sygn. sprawy 11 C 111/14
W odpowiedzi naleZy podaé date i sygn. akt

Data 4 listopada 2015 r.

Biuro Obslugi Interesanta
Tel: (22) 501-97-20

(22) 501-97-21
(22) 501-97-22

Godziny przyj'ré interesantów:
PD.8.30 -17.45 Wt. - Pt. 8.30 -15.30

Zamówienia akt na Czytelnie:
Tel. (22) 501-97-07

(22) 501-98-89
e-mail: czytelnia@hipoteka.waw.pl
Godziny przyjçé interesantów:
PD.8.30 - 17.45 Wt.-Pt. 8.30 - 15.30

Sad Rejonowy dia Warszawy Mokotowa w Warszawie
11Wydzial Cywilny

UI. Ogrodowa 51a 00 - 873 Warszawa
e-mail: kier2cywilny@srwm.pl.pl FAX (22) 501-97-76
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Postanowieniem z dnia 03 czerwca 2015 roku tutejszy.:'SéfO dopuécä dowód z opinii
biegtego sadoweqo z zakresu ksleqowoscl w osobie Krzysztofa Nader na okolicznoéó
ustalenia prawidlowoácl dokonanego przez strone powodowa naliczenia zadhrzenia
obclazajaceqo pozwanych W myst obowiazujacych w okresie objetyrn pozwem uchwat
organów spótdzielni oraz dokonania wyliczer'l tego zadtuzenia - W oparciu 0 akta sprawy,
wszelka dokurnentacje, w tym rachunkowa i ksi~gowq, która uzna za potrzebna i 0 której
dostarczenie zwróci sie do spótdzielni.

Biegty sadowy Krzysztof Nader ztozyt do akt pisemna cpinle wraz z rachunkiem na
kwote do akt sprawy pisernna opinie wraz z rachunkiem na kwote 4.775,53 ztotych, w tym
kwota wydatków 299,73 zlotych. Ze zlozone] karty pracy wynika, lz biegty na opracowanie
opinii w przedmiotowej sprawie przeznaczyt 140 godzin, oraz do obliczenia wynagrodzenia
przyjqt stawke w wysokosci 31,97 zlotych.

Referendarz sadowy zwazyl, co nastepuie:
Zgodnie z trescta art. 288 k.p.c. oraz art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0

kosztach sadowych w sprawach cywilnych (t.], Dz. U. 2014, Nr 1025) biegtemu za wykonana

postanawia:
ustalié i przyznaé biegtemu sadowemu Krzysztofowi Nader tytutem wynagrodzenia oraz
zwrotu poniesionych wydatków kwote 4.775,53 (cztery tysiace siedemset siederndzieslat
pieó 53/100) ztotych.

Referendarz Sqdowy w Sqdzie Rejonowym dia Warszawy Mokotowa w Warszawie
11Wydziat Cywilny - Anna Raznowiecka
po rozpoznaniu w dniu 04 listopada 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Spótdzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" z siedziba wWarszawie
przeciwko Zofii Maciejewskiej - Sarata, Zbigniewowi Sarata
o zaplate
w przedmiocie wniosku biegtego sadoweqo 0 przyznanie wynagrodzenia

Dnia 04 listopada 2015 r.

POSTANOWIENIE

Sygn. akt II C 111/14
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Nadto biegtemu nalezal si~ zwrot poniesionych wydatków w tqcznej wysokosci
299,73 zlotych zwiazanych z kosztami powielania i oprawy opinii, jak równiez zwrot kosztów
podrózy poniesiony przez biegtego w zwiazku z dojazdem do siedziby powodowej
Spótdzielni.

Ogótem, przyznana biegtemu sadowernu Krzysztofowi Nader kwota tytutem
wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionychwydatkówwyniosta 4.775,53 zlotych,
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prace przystuguje wynagrodzenie stosowne do jego kwalifikacji, nakladu i czasu pracy
koniecznego do wydania opinii, a wysokosé wydatków nlezbednych do wydania opinii
uwzçlednla si~ na podstawie rachunku. Powyzsze kryteria przyznania wynagrodzenia
biegtemu za wykonanq prace zostaly uszczegótowione w przepisach Rozporzqdzenia
Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie okrestenia stawek
wynagrodzenia biegtych, taryf zryczattowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków
niezbednych dia wydania opinii w postepowaniu cywilnym (Dz. U. 2013, pOZ.508)

Zgodnie z § 2 ww. Rozporzadzenia stawka wynagrodzenia dia biegtych powotanych
przez Sqd za kazda godzin~ pracy wynosi oe 1, 28 % do 1, 81 % kwoty bazowej dia osób
zajmujqcych kierownicze stanowiska parïstwowe. Zgodnie zaé z art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a
ustawy budzetowe] na rok 2015 (Dz. U. z.2015 r., poz. 153) kwota bazowa dia osób
zajmujqcych kierownicze stanowiska panstwowe w roku 2015 wynosi 1.766,46 zlotych
Zadana przez biegtego Krzysztofa Nader wysokosó podstawowej stawki godzinowej (31,97
zt) rntescl sie w granicach podanych w rozporzadzeniu gdyz 1,81 % ww. kwoty bazowej
równa sle kwocie 31,97 ztotych.

W przypadku wniosku biegtego Krzysztofa Nader 0 przyznanie wynagrodzenia za
sporaadzonaw niniejszej sprawie oplnie, analizujac dane podane w karcie pracy biegtego,
referendarz sadowy nie stwierdzit, aby deklarowany przez biegtego nakrad pracy zostat
wygórowany. przedstawione czynnosci biegtego, uj~te w karcie pracy, nie budza watpliwoáci
z punktu widzenia oceny uzasadnionego nakladu pracy. Sporzqdzenie przez biegtego opinii,
zgodnie ze zleceniem, niewqtpliwie wymagato od niego zaangazowania znacznej ilosci

;·.czasu. Podkreètié .nalezy,.ze biegty Krzysztcr.Nader szczegól-owooznaczyt poszczególne
czynnosci, które byty niezbedne do opracowania pisemnej opinii oraz okreslH ilosó godzin
potrzebna do dokonania poszczególnych czynnosci, Zdaniem referendarza sqdowego czas
140 godzin stenowil Llzasadnionyokres poswlecony na sporzadzenie opinii w przedmiotowej
sprawie. Wskazaé nadto nalezy, ze biegty jest specjalistq w swojej dziedzinie, zaé
sporzadzona przez niego opinia odpowiada tresci postanowienia 0 dopuszczeniu dowodu z
opinii biegtego.

Reasurnuiac, biegtemu Krzysztofowi Nader nalezy sie wynagrodzenia za 140 godzin
pracy poéwieconych na merytoryczne przygotowanie i opracowanie opinii. Iloéó ta,
pornnozonaprzez przyj~tq stawke wynagrodzenia (31,97 zt) daje surne 4.475,80, stanowiaca
nalezne biegtemuwynagrodzenia.


