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POSTANOWIENIE

Dnia 21 października 2020 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydziale
I Cywilnym Arkadiusz Suchenek
po rozpoznaniu w dniu 21 października 2020 r. w Warszawie,  na posiedzeniu niejawnym

sprawy 

z powództwa  Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" w Warszawie

przeciwko Zbigniewowi Sarata i Zofii Maciejewskiej-Sarata

o zapłatę

w przedmiocie przyznania wynagrodzenia biegłemu sądowemu 
 

postanawia:

przyznać biegłemu sądowemu Wiesławowi Zwolińskiemu wynagrodzenie w kwocie 161,95

zł (sto sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) za udział na rozprawie w dniu

16 października 2020 roku.

                                                              Uzasadnienie

Biegły  sądowy  Wiesław  Zwoliński  stawił  się  w  sądzie  na  rozprawie  w  dniu  16

października  2020  roku  na  wezwanie  sądu.  W  tym  samym  dniu  złożył  on  rachunek

opiewający na kwotę 161,95 zł wraz z kartą pracy w które wskazał, że na przygotowanie do

rozprawy i wydanie ustnej opinii  na rozprawie poświęcił  5 godzin, przyjmując godzinową

stawkę wynagrodzenia w wysokości 32,39 zł.

Zgodnie  z  art.  288  kodeksu  postępowania  cywilnego  biegły  ma  prawo  żądać

wynagrodzenia  za  stawiennictwo  do  sądu  i  wykonaną  pracę.  Stosownie  do  art.  89  ust.1

ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity

Dz.U.  z  2016  roku,  poz.623  ze  zm.)  biegłemu  powołanemu  przez  sąd  przysługuje

wynagrodzenie  za  wykonaną  pracę  oraz  zwrot  poniesionych  przez  niego  wydatków

niezbędnych  dla  wydania  opinii.  Natomiast  w  myśl  art.  89  ust.3  powołanej  ustawy



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 24 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 (tzw. kwoty bazowej).

Wskazać  należy,  że  w  chwili  obecnej  kwota  bazowa  dla  osób  zajmujących

kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1.789,42 złotych. Tym samym obliczona na jej

podstawie stawka za godzinę pracy biegłego wynosi maksymalnie 32,39 zł.

Z treści protokołu z rozprawy z dnia 16 października 2020 roku wynika, że rozprawa

w tym dniu rozpoczęła się o godzinie 09:33 i trwała do godziny 10:13. Zdaniem orzekającego

wniosek  biegłego  o  przyznanie  wynagrodzenia  za  przygotowanie  do  rozprawy  i

stawiennictwo jest w pełni uzasadniony. 

Mając na uwadze powyższe, na podstawie powołanych przepisów, orzeczono jak w

sentencji postanowienia.

Z/1. odpis postanowienia doręczyć  pełnomocnikowi pozwanego (bez pouczenia) oraz pozwanemu Zbigniewowi

Saratowi także działającemu jako pełnomocnik pozwanej  biegłemu z pouczeniem o dopuszczalności, sposobie i 

terminie wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego,

2. Po uprawomocnieniu się postanowienia polecić Kasie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa 

wypłacenie biegłemu kwoty 161,95  złotych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa
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