
I. 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, ktorywydal zaskarzone postanowienie.
4. Jesli ustawa nakazuje doreczenie odpisu postanowienia, termin do skargi na orzeczenie referendarza sadowego Iiczy sie od daty
doreczenia, Wynosi on siedem dni. Skarga na orzeczenie referendarza sadowego wniesiona po uplywie terminu nie bedzie przyjeta.

POUCZENIE

Pismo nie wymaga podpisu wlasnorecznego na podstawie § 19 ust. 4 zarzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 12
grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu dzialania sekretariat6w sqdowych oraz innych dzial6w administracji
sqdowejjako wlasciwie zatwierdzone w sqdowym systemie teleinjormatycznym.

z upowaznienia
Kierownika Sekretariatu
Barbara Lauterbach

Na postanowienie przysluguje prawo wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sadowego.

Sekretariat Sadu Rejonowego dla WarszawyMokotowa II Wydzial Cywilny dorecza odpis

postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnymw dniu 16/03/2015 roku w sprawie II C 7/12.

DOru;CZENIE
ODPISU POSTANOWIENIA

UL.LANCIEGO 9B
02-792 WARSZAWA

Pan
Zbigniew Sarata

Sygn. sprawy II C 7/12
W odpowiedzi naleZVpodac date i sygn. akt

Data 18marca 2015 r.

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

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

Godziny przyjec interesant6w:
Pn. 8.30 - 17.45 Wt. - Pt. 8.30 - 15.30

Zam6wienia akt na Czytelnie:
Tel. (22) 501-97-07

(22) 501-98-89
e-mail: czytelnia@hipoteka.waw.pl
Godziny przyj~c interesant6w:
Pn. 8.30 - 17.45 Wt.-Pt. 8.30 - 15.30

Slid Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie
II Wydzial Cywilny

UI. Ogrodowa 51a 00 - 873 Warszawa
e-mail: kier2cywilny@srwm.pl.pl FAX (22) 501-97-76
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Na zlecenie tutejszego Sadu bieg~a sadowa Ma~gorzat~ Chrola sporzqdzi.a pisemna

opinie uzupelniajaca. Za powyzsze przedstawHa ona rachunek na laczna kwote 601,36 zl.

W karcie pracy wykazata 18 godzin, przy zastosowaniu stawki godzinowej w wysokosci

31,97 zt. Nadto wniosla 0 zwrot wydatk6w na koszty ksero w kwocie 25,90 zt.

Zgodnie z trescia art. 288 k.p.c. oraz art. 89 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 kosztach

sadowych w sprawach cywilnych (Oz. U. z 2014 r., poz. 1025, zwana dalej u.k.s.c.) bieg~emu

powolanernu przez Sqd przys~uguje wynagrodzenie za wykonana prace oraz zwrot

poniesionych przez niego wydatk6w niezbednych dla wydania opinii. Wysokosc

wynagrodzenia bieg~ego ustala sie, uwzqledniajac wymagane kwalifikacje, potrzebny

do wydania opinii czas i naklad pracy, a wysokosc wydatk6w na podstawie zlozoneqo

rachunku.

Powyzsza regulacja zostala uszczeg6towiona w Rozporzqdzeniu Ministra

Sprawiedliwosci z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie okreslenla stawek wynagrodzenia

Referendarz sadowy w Sqdzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

II Wydzia~ Cywilny - Aleksandra Bolibok

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z pow6dztwa Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" z siedziba w Warszawie

przeciwko Zbigniewowi Saracie i Zofii Maciejewskiej-Saracie

o zaplate

w przedmiocie wniosku bieg~ego sqdowego 0 przyznanie wynagrodzenia

postanawia:

1. ustalic i przyznac bieqlemu sadowernu Ma~gorzacie Chroli kwote 575,46 z~ (piecset

siedemdziesiat piec zlotych 46/1 00) tytulem wynagrodzenia za sporzadzenie pisemnej

opinii z dnia 19 lutego 2015 r. oraz kwote 25,90 zl (dwadziescia piec zlotych 90/100)

tytulern zwrotu wydatk6w;

2. polecic Kasie Sqdu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wyplacenie

bieg~emu sadowernu Ma~gorzacie Chroli kwot okreslonych w punkcie 1. tymczasowo z

sum Skarbu Panstwa.

Onia 16 marca 2015 r.

POSTANOWIENIE

Sygnatura akt II C 7/12
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biegtych, taryf zryczaHowanych oraz sposobu dokumentowania wydatk6w niezbednych dla

wydania opinii w postepowaniu cywilnym (Oz. U. z 2013 r., poz. 518), kt6re stanowi w §2, ze

stawka wynagrodzenia bieqlych powolanych przez sad za kazda rozpoczeta godzin~ pracy
wynosi - w zaleznosci od stopnia zlozonosci problemu bedaceqo przedmiotem opinii oraz

warunk6w, w jakich opracowano opinie - od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla os6b
zajrnujacych kierownicze stanowlska paristwowe, kt6rej wysokosc okresla ustawa
budzetowa. Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. ustawa

budzetowa na rok 2015 (Oz. U. z 2015 r. poz. 153) kwota bazowa dla os6b zajmujqcych

kierownicze stanowiska paristwowe wynosi 1.766,46 zt, Zatem g6rna granica stawki

godzinowej wynosi 31,97 zl (1,81 % x 1766,46 zt) i tym samym przyieta przez bieglego kwota

30,03 zl rniesci sie we wskazanych granicach.

Przechodzac do merytorycznej oceny wniosku, wskazana przez bieglq kwota

wynagrodzenia jest w ocenie referendarza zasadna, a podana liczba godzin pracy nie budzi
zastrzezen. Mimo, it byla to opinia uzupelniajaca, z uwagi na uplyw czasu bieqla musiala

ponownie zapoznac z rnaterialem dowodowym, trescia poprzednich opinii oraz zarzutami do

nich. Podkresfic nalezy, ze akta niniejszej sprawy sa obszerne, w dacie przekazania ich
bieglej obejrnowaly 8 tom6w. Ostatnia opinia uzupelnlajaca zostala zlozona przez bieglq w

maju 2013 r. i od tego czasu do akt sprawy dolaczono nowe dokumenty.
Przyznane wynagrodzenie w kwocie 575,46 zl (18 godzin x 31,97 zt) odpowiada

nakladowi pracy i czasu potrzebnym do sporzadzenia opinii, a takze kwalifikacjom bleqlej.

Zgodnie z trescia art. 89 ust. 1 i 2 u.k.s.c. zasadne bylo rowniez przyznanie bieqte]

zwrotu wydatk6w na poniesione koszty wykonania kserokopii w wysokosci 25,90 zl na

podstawiezlozoneqo rachunku.

Z tych wzqledow, na podstawie powolanych wyzej przepis6w, orzeczono jak

w sentencji postanowienia.


