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POSTANOWIENIE

Dnia 27 kwietnia 2020 r.

Referendarz  sądowy  w  Sądzie  Rejonowym  dla  Warszawy-Mokotowa  w  Warszawie  

II Wydział Cywilny – Katarzyna Olczak

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie

przeciwko Zofii Maciejewskiej – Sarata, Zbigniewowi Sarata 

o zapłatę

w przedmiocie przyznania wynagrodzenia biegłemu

postanawia:

ustalić i przyznać biegłemu sądowemu Janowi Felskiemu tytułem wynagrodzenia za sporządzenie

pisemnej opinii kwotę 876,20 zł (osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 20/100)  złotych, wraz z

należnym podatkiem VAT. 

1.  odpis  postanowienia  doręczyć:  peł.  powoda  oraz  pozwanym   i  biegłemu  z  pouczeniem  o

dopuszczalności,  warunkach,  terminie  i  sposobie  złożenia  wniosku  o  doręczenie  uzasadnienia

postanowienia i wniesienia środka zaskarżenia (przysługuje skarga),

2. po uprawomocnieniu postanowienia polecić wypłacić biegłemu sądowemu kwoty wskazane w

sentencji   w  tymczasowo  z  sum  Skarbu  Państwa-  kasy  Sądu  Rejonowego  dla  Warszawy  -

Mokotowa w Warszawie,

3. odpisy opinii proszę doręczyć pełn. powoda oraz pozwanym zobowiązując ich do wskazania w terminie

14  dni  ewentualnych  zarzutów do  opinii  i  związanych  z  nimi  wniosków dowodowych, pod  rygorem

pominięcia zarzutów i wniosków zgłoszonych po upływie ww. terminu.
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UZASADNIENIE

do postanowienia z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

              Biegły sądowy rewident Jan Felski zgodnie ze zleceniem Sądu sporządził pisemną opinię

na okoliczność rozliczenia opłat eksploatacyjnych (postanowienie k. 415). 

 Zgodnie z art. 288 kodeksu postępowania cywilnego (dalej  k.p.c.) oraz art.89 ust.1 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

postepowaniu  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.

  Biegły rewident Jan Felski wniósł o przyznanie wynagrodzenia w wysokości  876,20 zł w

tym wraz z podatkiem VAT, tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii. Z treści przedłożonego

rachunku  wynika,  że  na  wykonanie  opinii  biegły  przeznaczył  22  godziny  pracy,  w  tym  na

zapoznanie  się  z  aktami  2  godzin,  plan  pracy i  sposób badania  2  godziny,  kontakt  z  autorem

dowodów badania 8 godzin, przygotowanie opinii 6 godzin oraz spisanie opinii 4 godziny (k. 433

karta pracy biegłego). 



Zdaniem orzekającego zadeklarowana przez biegłego ilość godzin pracy przeznaczonych na

sporządzenie przedmiotowej opinii jest adekwatna do nakładu pracy potrzebnego do jej wykonania.

W  karcie  pracy  biegły  wymienił  wszystkie  czynności  niezbędne  do  wydania  opinii.  W

konsekwencji, należało przyjąć, że łączny nakład pracy na przygotowanie zleconej biegłej opinii

wymagał zadeklarowanych 22 godzin czasu pracy.

             Biegły przyjął stawkę za godzinę pracy w wysokości 32,38 zł, która to stawka mieści się w

granicach określonych przepisami w/w rozporządzenia. 

Przyznane wynagrodzenie obejmuje też podatek od towarów i usług stosownie do art.89

ust.4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

  W konsekwencji,  należało  przyznać  biegłemu  tytułem wynagrodzenia  kwotę  876,20  zł,

stanowiącą iloczyn 22 godzin pracy i przyjętej stawki godzinowej (32,38 zł) łącznie w podatkiem

VAT w wysokości 23 %, jak w sentencji postanowienia.

Zarządzenie: odpis uzasadnienie doręczyć peł. powoda. 
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