
Sygn. akt II C 3156/17

POSTANOWIENIE

Dnia 13 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Lucyna Wądołowska

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2020 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

na  skutek  skargi  powoda na  postanowienie  referendarza  sądowego  z  dnia  27  kwietnia  2020 r.

w przedmiocie przyznania biegłemu wynagrodzenia

p o s t a n a w i a : 

1. wynagrodzenie  przyznane  biegłej  sądowej  Gabrieli  Rudnickiej  –  Wąs  obniżyć  z  kwoty

7.870,77 zł (siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt siedem groszy)

do  kwoty  5.247,18  zł  (pięć  tysięcy  dwieście  czterdzieści  siedem  złotych  osiemnaście

groszy); 

2. oddalić wniosek biegłej sądowej Gabrieli Rudnickiej – Wąs o przyznanie wynagrodzenia

w pozostałym zakresie. 

Sędzia Lucyna Wądołowska

U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2020 r. referendarz sądowy ustalił i przyznał biegłemu

sądowemu Gabrieli Rudnickiej – Wąs tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii

kwotę  7.870,77 zł oraz kwotę 136,16 zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków. 

Referendarz sądowy wskazał, że zgodnie z postanowieniem z dnia 3 października 2018 r.

Sąd dopuścił  dowód z opinii  biegłego ds. księgowości posiadającego wiedzę na temat opłat

eksploatacyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych celem rozliczenia opłat eksploatacyjnych

za lokal zajmowany przez pozwanych (ul. Lanciego 9B, Warszawa) na podstawie dokumentacji

księgowej udostępnionej przez spółdzielnię (k. 211). 



Biegła sporządziła i złożyła opinię wraz z rachunkiem na łączną kwotę 8.006,93 zł oraz

kartę  pracy,  w  której  wskazała,  że  na  sporządzenie  przedmiotowej  opinii  poświęciła  243

godziny pracy przy zastosowaniu stawki godzinowej 32,39 zł. 

Zdaniem  referendarza  sądowego,  biorąc  pod  uwagę  treść  oraz  rozmiar  opinii,  a  także

charakter problemu będącego jej przedmiotem, liczba godzin poświęconych przez biegłą sądową na

sporządzenie pisemnych opinii w niniejszej sprawie, tj. 243 godziny, jest adekwatna do czasu, jaki

faktycznie  był  potrzebny,  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  do  opracowania  opinii.

W konsekwencji  referendarz  sądowy uwzględnił  wniosek biegłego o przyznanie  wynagrodzenia

w całości. 

Jednocześnie referendarz sądowy uznał, że na uwzględnienie zasługiwał również wniosek

biegłej  o  przyznanie  kwoty  136,16  zł  tytułem zwrotu  wydatków niezbędnych  do sporządzenia

opinii.

Skargę na powyższe złożyła strona powodowa (k. 466-467v.) zaskarżając je w części co do

pkt 1. Zaskarżonemu postanowieniu powód zarzucił naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. w związku z art.

288 k.p.c.  wskazując,  że ilość godzin jakie  biegły przeznaczył  na wykonanie opinii  jest  rażąco

wygórowana bowiem odpowiada 30 dniom roboczym.  Powód nadto  wskazał,  że  przedmiotowa

opinia nie jest przydatna dla rozpoznania sprawy, a biegły przekroczył zakres tezy dowodowej. W

konsekwencji,  zdaniem  powoda,  uzasadniona  jest  redukcja  wskazanego  przez  biegłego

wynagrodzenia do kwoty 1000 zł. 

Sąd Rejonowy rozważył, co następuje:

Skarga zasługiwała na częściowe uwzględnienie.

Zgodnie z art. 39822 § 1 k.p.c. na orzeczenie referendarza sądowego co do istoty sprawy,

orzeczenie kończące postępowanie, orzeczenia o których mowa w art. 394 § 1 pkt. 1, 2, 42, 5-9

k.p.c. przysługuje skarga, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę taką rozpoznaje sąd,

w którym wydano zaskarżone orzeczenie. 

Zgodnie  z  art.  39823 §  1  k.p.c.  rozpoznając  skargę  na  postanowienie  referendarza

w przedmiocie  kosztów  sądowych  lub  kosztów  procesu  oraz  na  postanowienie  o  odmowie

ustanowienia  adwokata  lub  radcy  prawnego,  sąd  wydaje  postanowienie,  w  którym zaskarżone

postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia. W sprawach, o których

mowa w § 1, wniesienie skargi na postanowienie referendarza sądowego wstrzymuje wykonalność

tego postanowienia. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego, jako sąd drugiej instancji,

stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu (§ 2). Cytowany § 2 został zmieniony przez art. 2 pkt 40

ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.  (Dz.U.2015.1311) zmieniającej  kodeks postępowania cywilnego

z dniem 8 września 2016 r. Zgodnie zaś z art. 21 ust. 2 cytowanej ustawy nowelizującej  art. 39823 §



2 w brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a zatem od

dnia 8 września 2016 r. 

Zgodnie z treścią art. 288 k.p.c. biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do

sądu i wykonaną pracę. Co do zasady wynagrodzenie biegłych obejmuje należność za czynności

przygotowawcze i  badawcze,  łącznie  z  zapoznaniem się  z  aktami  sprawy oraz za opracowanie

opinii wraz z uzasadnieniem. 

Jak stanowi zaś art. 89 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach

cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623)  biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie

za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii

(ust.1). Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się uwzględniając wymagane

od biegłego kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków

na  podstawie  złożonego  rachunku  (ust.2).  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

(ust.3.).

Sąd  podziela  stanowisko  Sądu  Najwyższego,  iż  w  przypadku,  gdy  nie  istnieją  ogólne

obowiązujące normy czasu wykonania danej czynności, kwestionowanie rachunku wystawionego

przez biegłego na tej podstawie, że czynność wymagała mniej czasu, niż to wykazano w rachunku,

może być skuteczne tylko wtedy, gdy opierając się na zwykłym doświadczeniu życiowym można

od  razu  stwierdzić,  że  biegły  zużył  znacznie  mniej  czasu,  niż  podaje  w  rachunku  (por.

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 1959r., I CZ 82/59; por. też postanowienie

Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 lipca 2013r., I Acz 1176/13).

Biegły  złożył  wniosek  o  przyznanie  wynagrodzenia,  podając  czas  pracy  potrzebny  do

sporządzenia opinii zgodnie z kartą pracy biegłego łącznie na 243 godziny w tym na:

 czynności wstępne:

o zapoznanie się z aktami sprawy – 2 godz.;

o ustalenie i zestawienie brakujących dokumentów do opracowania opinii – 2

godz.;

o kontakt ze Spółdzielnią w sprawie brakujących dokumentów – 1 godz.;

o wizyta  w  spółdzielni  i  analiza  dokumentów  na  miejscu  oraz  kopiowanie

dokumentacji – 4 godz.;

 czynności badawcze:



o szczegółowa analiza  pism procesowych stron pod kątem ustalenia  kwestii

spornych w zakresie tezy dowodowej  – 3 godz.;

o analiza statutu spółdzielni – 3 godz.;

o analiza raportów lustracyjnych spółdzielni za okres od 2013-2015 – 5 godz.;

o analiza  dokumentacji  księgowej  spółdzielni  w  zakresie  kosztów  i

przychodów uzyskiwanych na nieruchomości pozwanego – 24 godz.;

o analiza kartotek pozwanego i akt członkowskich - 4 godz.;

o analiza kosztów i przychodów funduszu remontowego – 4 godz.;

o analiza regulaminów spółdzielni w zakresie opłat – 8 godz.;

o analiza planu gospodarczego spółdzielni na 2016 r. – 24 godz.;

o analiza wykonania planu gospodarczego za 2015 r. – 10 godz.

o sporządzenie  zestawienia  poniesionych kosztów nieruchomości  pozwanego

za 2015 i 2016 r. wraz z kalkulacją stawki eksploatacyjnej – 12 godz.;

o analiza kosztów zarządu za 2015 r. i 2016 r. – 4 godz.;

o sporządzenie zestawienia porównawczego kosztów zarządu za 2015 r. i 2016

r. wraz z ustaleniem wzrostu tych kosztów – 6 godz.;

o analiza stanu prawnego gruntu, na którym znajduje się budynek pozwanego –

4 godz.;

o analiza kosztów dostawy mediów do nieruchomości pozwanego – 16 godz.;

o porównanie  kosztów  obciążających  pozwanego  (media)  z  kosztami

poniesionymi na nieruchomości – 16 godz.;

o badanie wysokości obciążenia pozwanego podatkiem od nieruchomości  za

2015 r. – 4 godz.;

o badanie  wysokości  obciążenia  pozwanego  opłatą  za  dzierżawę  gruntu  za

2015 r. – 4 godz.;

o badanie  umów  na  sprzątanie  i  dostawę  ciepłomierzy  zawartych  przez

spółdzielnię  w  odniesieniu  do  obciążania  nieruchomości  pozwanego  tymi

kosztami – 3 godz.;

 opracowanie opinii:

o koncepcja i plan opinii – 1 godz.;

o zebranie i zgrupowanie materiałów do sporządzenia opinii – 3 godz.;

o wykonanie opinii – 72 godz.;

o wydruk, kompletacja, przekazanie opinii i akt – 3 godz.



Biegła złożyła ponadto oświadczenie, że wydatki poniesione na druk 279 stron x 0,30 zł (93

strony  x  3  egzemplarze),  koszty  wysyłki  opinii  oraz  dojazd  do  spółdzielni  w  celu  analizy

dokumentów wyniosły łącznie 136,16 zł. 

Sąd w części podziela stanowisko skarżącej spółdzielni co do tego, że czas podany przez

biegłą jako poświęcony na sporządzenie opinii jest zawyżony. 

W  ocenie  Sądu  zawyżony  jest  czas  4  godzin  przeznaczony  przez  biegłą  na  wizytę

w spółdzielni i analizę dokumentów na miejscu. Zgodnie ze zwykłym doświadczeniem czynności

wstępne mają na celu jedynie zgromadzenie dokumentów i materiału. Biegła dokonała analizy tych

dokumentów dopiero  później,  w ramach  czynności  badawczych.  Zatem,  zdaniem Sądu,  wizyta

w spółdzielni oraz kompletowanie i kopiowanie dokumentów na miejscu nie powinno zająć biegłej

więcej niż 2 godziny. 

Ponadto zawyżony jest 24 godzinny wskazany jako przeznaczony na analizę dokumentacji

księgowej  spółdzielni  w  zakresie  kosztów  i  przychodów  uzyskiwanych  na  nieruchomości

pozwanego.  Zdaniem  Sądu  wystarczający  dla  przeprowadzenia  tej  czynności  przez  specjalistę

z dziedziny księgowości jest czas 18 godzin i za tyle należało przyznać biegłej wynagrodzenie w

tym zakresie. Zawyżony jest także czas 8 godzin przeznaczony przez biegłą na analizę regulaminów

spółdzielni. Na wykonanie tej czynności wystarczający jest w ocenie Sądu czas 4 godzin. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  wskazany  przez  biegłą  w  karcie  pracy  czas  24  godzin

przeznaczony na analizę planu gospodarczego spółdzielni na 2016 r. jest wygórowany. W ocenie

Sądu nie są to dokumenty na tyle obszerne i skomplikowane by ich analiza wymagała poświęcenia

przez specjalistę z dziedziny księgowości podanej ilości godzin. Oznaczałoby to, że biegła na samą

tylko analizę jednego planu gospodarczego spółdzielni za rok 2016 musiałaby poświęcić jeden cały

dzień. Na wykonanie tej czynności, zdaniem Sądu, wystarczające jest 16 godzin. Podobnie rysuje

się  sytuacja  w  przypadku  przeznaczenia  przez  biegłą  10  godzin  na  analizę  dokumentów

dotyczących wykonania planu gospodarczego za 2015 r. Liczbę godzin wskazaną przez biegłą na

wykonanie w/w czynności należało obniżyć do 5 godzin. 

Zdaniem Sądu,  czas  poświęcony przez  biegłą  na  sporządzenie  zestawienia  poniesionych

kosztów nieruchomości pozwanego za 2015 r. i 2016 r. wraz z kalkulacją stawki eksploatacyjnej

winien wynosić nie więcej  niż  8 godzin.  Podkreślić  należy,  że biegła  jest  specjalistą  z zakresu

księgowości i rachunkowości zatem czynności polegające na sporządzaniu zestawień, obliczaniu

kosztów,  kalkulacji  nie  są  czynnościami  stanowiącymi  dla  biegłej  nowość.  Biegła  ma  w  tym

zakresie doświadczenie i niesłusznym byłoby przyznawanie wynagrodzenia za 12 godzin pracy.

Zawyżony  jest  również  czas  wskazany przez  biegłą  jako przeznaczony  na  sporządzenie

zestawienia porównawczego kosztów zarządu za 2015 r. i 2016 r. wraz z ustaleniem wzrostu tych



kosztów. Zdaniem Sądu czas poświęcony przez biegłą na tę czynność nie powinien wynosić więcej

niż 4 godziny. 

Czas  16  godzin  poświęcony  przez  biegłą  na  analizę  kosztów  dostawy  mediów  do

nieruchomości pozwanego oraz czas 16 godzin poświęcony na porównanie kosztów obciążających

pozwanego  (media)  z  kosztami  poniesionymi  na  nieruchomości  również  budzi  wątpliwość.

Zdaniem Sądu, zarówno pierwsza jak i druga czynność winna zająć nie więcej niż 10 godzin. 

Wskazać  ponadto  należy,  że  zasadnym było  obniżenie  liczby  godzin  wskazanych  przez

biegłą  jako  przeznaczonych  na  badanie  wysokości  obciążania  pozwanego  podatkiem  od

nieruchomości  za  2015  r.  do  2  godzin,  badanie  wysokości  obciążenia  pozwanego  opłatą  za

dzierżawę gruntu za 2015 r. do 2 godzin oraz badanie umów na sprzątanie i dostawę ciepłomierzy

zawartych przez spółdzielnię w odniesieniu do obciążania nieruchomości pozwanego tymi kosztami

do 2 godzin. 

W ocenie Sądu należało obniżyć także czas przeznaczony przez biegłą w karcie pracy na

wykonanie opinii. Wprawdzie opinia jest obszerna i szczegółowa, jednakże zawiera liczne tabele

i załączniki  uzyskane  od  powoda.  Opierając  się  zatem  na  zwykłym  doświadczeniu  życiowym

napisanie  przedmiotowej  opinii  łącznie  z  procesem  myślowym  oraz  zredagowaniem  jej  nie

powinno przekroczyć łącznie 40 godzin. 

W pozostałym zakresie liczba godzin pracy podana w  karcie pracy przez biegłą nie budziła

wątpliwości Sądu. Sąd podany przez biegłą czas na wykonanie poszczególnych czynności ocenił

jako zgodny z zasadami doświadczenia życiowego. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę kształt

i rozmiar  opinii,  charakter  przeprowadzonych  czynności  czas  poświęcony  przez  biegłą  na

sporządzenie przedmiotowych opinii powinien wynieść, w ocenie Sądu, nie więcej niż 162 godziny

i za tyle należało przyznać biegłej wynagrodzenie. 

Biegła  przyjęła  za  godzinę  pracy  stawkę  32,39  zł.  Stawka  ta  mieści  się  w  granicach

określonych  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  30  kwietnia  2013  r.

w sprawie  określenia  stawek  wynagrodzenia  biegłych,  taryf  zryczałtowanych  oraz  sposobu

dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii  w postępowaniu cywilnym (Dz. U.

z 2013 r., poz. 518), które stanowi w § 2, że stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd

za  każdą  rozpoczętą  godzinę  pracy  wynosi  –  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.  Jak stanowi § 3 ust.  3 rozporządzenia w przypadku biegłych posiadających

stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki  stawka wynosi 2,55%. Zgodnie

natomiast  z  treścią  §  4  rozporządzenia  w  razie  złożonego  charakteru  problemu  będącego

przedmiotem opinii, stawka może być podwyższona do 50%, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia



studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż

jedną kadencję lub funkcję rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat. Kwota bazowa dla

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w roku 2016 wynosi 1.789,42 zł (art. 9 ust. 1

pkt 2 lit. a ustawy budżetowej na rok 2020; Dz. U. z 2020 r., poz. 571). W związku z powyższym

należało przyznać biegłej wynagrodzenie wyliczone według wyżej wskazane stawki godzinowej.

W  konsekwencji  przyznane  biegłej  wynagrodzenie  należało  obniżyć  z  uwzględnieniem

ustalonego  powyżej  czasu  potrzebnego  na  sporządzenie  przedmiotowych  opinii.  Wobec

powyższego za sporządzenie  opinii  biegłej  należało  przyznać  wynagrodzenie  w łącznej  kwocie

5.247,18 zł (162 x 32,39 zł). Sąd nie podzielił jednocześnie poglądu powoda, że wynagrodzenie

biegłej winno wynosić 1000 zł. W ocenie Sądu kwota wskazana przez powoda jest rażąco zaniżona

w  stosunku  do  nakładu  pracy  jaki  wykonała  biegła  sądowa  jak  również  w  stosunku  do

doświadczenia życiowego z którego wynika ocena pracy biegłej przeanalizowana powyżej. 

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji. 

Sędzia Lucyna Wądołowska

0Zarządzenie:

Odpis postanowienia proszę doręczyć pełnomocnikowi powoda bez pouczenia, pozwanym i biegłej

z pouczeniem, że postanowienie jest niezaskarżalne.

Sędzia Lucyna Wądołowska
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