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D O R Ę C Z E N I E —
odpisu orzeczenia referendarza sądowego

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie doręcza Panu - jako stronie - 
oraz jako pełnomocnikowi Zofii Maciejewskiej-Saraty, odpis postanowienia wydanego w 
dniu 18/06/2019r. w sprawie z powództwa Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze z 
siedzibą w Warszawie przeciwko Zbigniew Sarata, Zofia Maciejewska-Sarata o zapłatę.
Zał. 1 odpis.

Na zarządzenie referendarza sądowego 
starszy sekre 
Barbara Laul erbfch
(oznaczenie podpisuja/egb)

Jeżeli przepisy szczególne przewidują doręczenie odpisu orzeczenia z pouczeniem, to stosuje 
się w przypadku, gdy środkiem odwoławczym jest skarga na orzeczenie referendarza:

P O U C Z E N I E

1. Na postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Wniesienie skargi nie powoduje utraty mocy 
przez zaskarżone postanowienie, (art. 7673a k.p.c.).
2. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia doręczenia stronie postanowienia referendarza 
sądowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 394 § 4 k.p.c.).
3. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi 
powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.. 
To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę 
pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u 
kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). ,
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Sygn. akt II C 3471/16
POSTANOWIENIE

Dnia 18 czerwca 2019 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w II Wydziale 
Cywilnym -  Anna Wasilewska
po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie 
przeciwko Zbigniewowi Sarata, Zofii Maciejewskiej-Sarata 
o zapłatę
w przedmiocie wniosku biegłego sądowego o przyznanie wynagrodzenia 
postanawia: —
ustalić i przyznać biegłemu sądowemu Witoldowi Bosek wynagrodzenie? '^sporządzenie piśefnnej
opinii w kwocie 3.456 zł (trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt/^żeść-ziotych)
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Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 29 października 2018 roku SądrlopuśęiPz^akresu rachunkowośbi 

okoliczności jak w pkt 2 ppkt a, b, c odpowiedzi na sprzeciw pozwanych (k. 103 -  104).
W dniu 11 czerwca 2019 roku do tut. Sądu wpłynęła sporządzona przez biegłego opinia 

wraz z rachunkiem z dnia 10 czerwca 2019 roku na kwotę 3.456 zł oraz kartą pracy biegłego.
Zgodnie z art. 288 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) oraz art.89 ust.l ustawy z 

dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 
roku, poz.300) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę 
oraz zwrot poniesionych przez niego-wydatków niezbędnych dla wydania opinii.

W myśl art. 89 ust. 3 powołanej ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według 
taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w 
której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy 
zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, 
taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w 
postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 518) stawka wynagrodzenia biegłych 
powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy -  w zależności od stopnia złożoności 
problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię -  od 1,28% 
do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której 
wysokość określa ustawa budżetowa (kwota bazowa). W chwili obecnej kwota bazowa dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1.789,42 złotych, zaś obliczona na jej 
podstawie stawka za godzinę pracy biegłego wynosi maksymalnie 32,39 zł.

Ze złożonej w sprawie karty pracy biegłego wynika, że na opracowanie opinii biegły 
poświęcił 108 godzin pracy. Czas i nakład prac biegłego nie budziły zastrzeżeń referendarza 
sądowego. Jest ona adekwatna do zakresu zleconego zadania oraz nakładu pracy koniecznego do jej 
sporządzenia. Biegły przyjął stawkę za godzinę pracy w wysokości 32 zł, która to stawka mieści się 
w granicach określonych stosownie do §2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 
kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz 
sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu cywilnym 
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 518) oraz ustawy budżetowej.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie powołanych--grzep|4v^ ^ostanjow^ono
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