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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 4 września 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku p racy za 
czas wykonywania czynności w sądzie. 

Na podstawie art. 146 § 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198 i Nr 53, poz. 306) 
zarządza się , co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu M inistra Sprawiedliwości z dnia 
2 lutego 1990 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie 
pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania 
czynności w sądzie (Dz. U. Nr 10, poz. 67) w § 1 wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Wysokość rekompensaty dla ławników nie pozos
tających w stosunku pracy, biorących udział w rozpo-

znawaniu spraw w sądach powszechnych - za jeden 
dzień pełnienia obowiązków ławnika - wynosi 1 % prze
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
uspołecznionej za kwartał poprzedzający wypłatę tej należ
ności, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Sta
tystycznego stosownie do przepisów o zaopatrzeniu eme
rytalnym.", 

2) w ust. 2 wyraz "dziesiątek" zastępuje się w yrazem 
"setek" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Sprawiedliwości: A. Bentkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dn ia 6 września 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu 
sądowym. 

Na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 16 dekretu z dnia 26 
października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych 
i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
18 grudn ia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia 
dowodu z opini i biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. 
Nr 46, poz. 254, z 1982 r. Nr 43, poz. 283, z 1986 r. Nr 30, poz. 
154, z 1988 r. Nr 42, poz. 335 i z 1989 r. Nr 66, poz. 405) 
wprowadza się następujące zm iany: 

1) § 2 otrzym uje brzmien ie: 

,, § 2. 1. Podstawę obl iczenia wynagrodzenia biegłych 
sądowych za wykonaną pracę stanowi przecię
tne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce 
uspołecznionej za kwartał poprzedzający jego 
określenie przez sąd, ogłoszone przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego stosownie 
do przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym. 

2. Jeże l i przepisy poniższe nie stanowią inaczej, 
wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę 
wynosi za godzinę pracy od 1,1 % do 1,5% 
podstawy obliczania. 

3 . W raz ie złożonego charakteru problemu będą 
cego przedmiotem opinii, wynagrodzenie 
okreś l one w ust . 2 może być, na wniosek 
zainteresowanego, podwyższone w granicach 
do 50% stawki, jeżeli biegły ma dyplom ukoń
czenia studiów wyższych lub dyplom mist
rzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego 
nie krócej ni ż jedną kadencję lub rzeczoznawcy 
przez okres co najmn iej pięciu lat . 

4. Kwotę wynagrodzen ia zaokrągla się do pełnych 
setek w górę."; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 
,, § 3. Dla biegłych będących nauczycielami akademic

kimi lub pracownikami naukowo-badawczym i 
wynagrodzenie za godzinę pracy wynosi: 

1) profesor zwyczajny i nadzwyczajny 3,3% 

2) docent i adiunkt ze stopniem nauko-
wym doktora habilitowanego 2,6% 

3) adiunkt, starszy asystent, starszy wykła -
dowca, wykładowca 2,1 % 

podstawy określonej w § 2 ust. 1."; 

3) § 15 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 15. Ustaloną wart. 11 dekretu o n al eżnoś

ciach świadków, biegłych i stron w postępo

waniu sądowym górną granicę wynagrodze
nia przysługującego biegłemu za utracony 
przez niego zarobek, w razie wezwania go 
do sądu i nieskorzystariia z jego usług , ustala 
się na 3,3% podstawy określonej w § 2 
ust. 1."; 

4) załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują 
brzmien ie określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do 
niniejszego rozporządzenia . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Sprawiedliwości: A. Bentkowski 


