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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 



Dziennik Ustaw Nr 62 - 863 - Poz. 364 

Lp. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 6 września 
1990 r. (poz. 364) 

Załącznik nr 1 

TARYFA WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI 

Procent przeciętnego wyna -
grodzenia*) dla jednego 

Określenie czynności biegłego 
(kwotę stawki zaokrągla 
się do 100 zł w górę) 

2 3 

Określenie inwalidztwa lub niezdolności do pracy 2- 8,8 

Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności 2,5- 8,8 

Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, ustalenie czynu nierządnego, 
stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego 1,6- 3,6 

Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z badaniem nasienia (w razie konieczno-
ści powtórzenia badania, stawkę podwyższa się o 100%) 3 - 4.4 

Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia 3,3-11 ,8 

Oględżiny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych, w zależności od warunków jej 
przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok 5,5-17,9 

Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i eks-
humowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych 7,7-23,7 

Badanie stanu zdrowia psychicznego: 
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,6- 3,9 
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 4,2- 8,8 
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 10,~21,3 

Badanie psychologiczne: 
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,6- 3,9 
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 4,2- 8,8 
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 10,~21,3 

Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu: 
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii 1,6- 3,9 
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią 4,2- 8,8 
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią 10,~21,3 

Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy 4,2-17,8 

* ) Przez przeciętne wynagrodzenie rozumie się ogłaszane w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie pracowników jednostek gospodarki uspołecznionej za kwartał poprzedzający jego określenie przez sąd. 

Załącznik nr 2 

TARYFA WYNAGRODZENIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII MEDYCZNYCH I INSTYTUTOW 
NAUKOWO-BADAWCZYCH ORAZ ZAKŁADOW SŁUŻBY ZDROWIA W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI 

Procent przeciętne~o wyna-

Lp. Określenie czynności 
grodzenia* 

(kwotę stawki zaokrągla 
się do 100 zł w górę) 

1 2 3 

I. Badania laboratoryjne 
. 1 1. Badanie krwi w sprawie o ustalenie ojcostwa, poszerzone o układy grupowe 

ACP, PGM, ESD - jednej osoby 7,8 
2. Badanie dodatkowe układów GPT, GLO, Gc, AK, ADA. Fy, Jk, Ss, P - jednej 

osoby - za każdy układ 0,8 
3. Badanie dodatkowe H LA - jednej osoby 13,9 

2 Badanie grup krwi świeżej - w zależności od ilości oznaczonych układów 
grupowych 1,~16 ,0 

3 Badanie grup krwi rozłożonej - w zależności od ilości .oznaczonych układów 
grupowych 1,8-26,7 
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Badanie śladów krwi i innych substancji biologicznych: 
1) oględziny jednego dowodu rzeczowego oraz wstępne badanie śladów (meto

dą widmową i innymi) 
2) badanie metodami serologicznymi przynależności gatunkowej plam krwi 

i innych substancji biologicznych jednego gatunku i na jednym dowodzie 
3) badanie przynależności grupowej śladów krwi i innych substancji biologicz

nych na jednym dowodzie rzeczowym: 
a) w układzie ABO 
b) za każdy następny układ grupowy 

4) badanie śladów krwi w celu orzeczenia źródła krwawienia lub czasu powstania 
śladów 

5) inne badania biologiczne: oznaczenie płci w śladach krwi i innych substancjach 
biologicznych, oznaczanie czasu powstania takich śladów, ustalanie wieku 
osobnika na podstawie zawartości hemoglobiny płodowej w składzie krwi 
i inne badania umożliwiające identyfikację indywidualną śladu biologicznego 
- na jednym dowodzie rzeczowym 

Badanie plam nasienia (fizykalne, chemiczne, krystalograficzne, mikroskopowe, 
serologiczne) na jednym dowodzie rzeczowym 

1. Badanie makroskopowe, mikroskopowe i mikrometryczne włosów dowodo
wych i porównawczych lub identyfikacja włókien i włosów - jednej osoby 

2. Oznaczenie płci na podstawie badania włosów (metodami fluorescencji albo 
chromatyny płciowej) lub oznaczenie grupy krwi na tej podstawie - jednej 
osoby 

Badanie identyfikacyjne materiału biologicznego (mechanoskopia, mikroskopia 
porównawcza, badanie na obecność jonów metali, superprojekcja itp.) 

Badanie śladów i uszkodzeń postrzałowych : 

1) bez strzałów próbnych 
2) ze strzałami próbnymi 

Badanie histologiczne wycinków jednego narządu ciała 

Badanie krwi na obecność tlenku węgla (hemoglobiny tlenkowowęglowej): 
1) badanie jakościowe 
2) badanie ilościowe 

1. Badanie krwi na obecność alkoholu: 
1) metodą Widmarka 
2) za każdą inną metodę 

2. Badanie wydychanego powietrza na obecność alkoholu przy użyciu nowych 
technik badawczych (np. aparatu " AlcomaC lub "AlcotesC) 

1. Badanie narządów ciała na obecność trucizn 1) : 

1) trucizny lotne z parą wodną - wielokierunkowe badania jakościowe 
2) trucizny lotne - oznaczenie ilościowe-stawka wymieniona w pkt 1 ulega 

zwiększeniu o 
3) wolne kwasy i zasady, trujące reszty kwasowe - wielokierunkowe badania 

jakościowe 
4) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 3 - stawka ulega 

zwiększeniu o 
5) trucizny metaliczne - wielokierunkowe badania jakościowe 
6) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 5-stawka ulega 

zwiększeniu o 
7) trucizny organiczne naturalne i syntetyczne - przeprowadzenie wielo

kierunkowego toku badań 
8) identyfikacja trucizny wyosobnionej w toku badań wymienionych w pkt 7 
9) ilościowe oznaczenie zidentyfikowanej trucizny wymienionej w pkt 8 

- stawka ulega zwiększeniu o 
2. Badanie narządów ciała na obecność trucizn - ukierunkowane (tj . z okreś

leniem poszukiwanej trucizny) jakościowe lub ilościowe 

3 

1,9- 2,6 

2,3 

2,6 
1.1 

3,2 

4,4 

3,9- 5,4 

1,9- 4,9 

1,3- 2,6 

2,4- 8,5 

2,6 
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0,8 
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1 ,3 
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2,6 

6,2- 8,0 

3,1- 9,8 

3,9- 6,9 

3,9- 8,0 
17,9-23,1 

1,9- 5,7 

Poz. 364 

24,9-28,5 
3,9-28,5 2

) 

1,9- 9,8 

6,2-23,1 2) 
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3. Badanie chemiczno-toksykologiczne substancji chemicznej w celu jej ziden-
tyfikowania 3,1-23,1 2) 

13 Wykonanie prób biologicznych (na zwierzętach lub roślinach) z wyodrębnioną 
trucizną 1,9- 6,0 

14 Badania botaniczne i farmakognostyczne trucizn roślinnych (identyfikacja części 
roślin i grzybów) 4,4-80,4 

II. Badania osób żyjących 

1 Określenie inwalidztwa lub niezdolności do pracy 3,1-11,9 

2 Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności 2,6- 9,8 

3 Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, 
przebytego porodu, zakażenia wenerycznego, ustalenie czynu nierządnego itp. 2,6- 5,5 

4 Badanie antropologiczne jednej osoby, łącznie z dokumentacją fotograficzną, 
w sprawie o ustalenie ojcostwa 11,9 

5 Badanie stanu zdrowia psychicznego: 
1) bez obserwacji szpitalnej 5,4-12,4 
2) łącznie z obserwacją szpitalną i badaniami psychologicznymi 8,8-35,6 

6 Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z chemicznym i mikroskopowym bada -
niem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania nasienia, stawkę 
podwyższa się o 100%) 3,9- 5,4 

III. Badania sekcyjne 

1 Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia 3,9-13,2 

2 Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych w zależności od warunków jej 
przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok 6,7-20,0 

3 Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i eks-
humowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych 9,3-26,7 

4 Maceracja kości i ich rekonstrukcja: 
1 ) przygotowanie kośćca do maceracji, jego maceracja (w razie maceracji 

kompletnego szkieletu, stawka w górnej wysokości) 7,0-21,3 
2) rekonstrukcja kompletnego szkieletu 6,7-93,5 

IV. Inne czynności 

1 Wydawanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy 3,9-11 ,9 

2 Sporządzanie dokumentacji fotograficznej osób żyjących, zwłok i dowodów 
rzeczowych : 
1) za jedno ujęcie w technice czarno-białej (format 9 x 12 cm) 0,8 
2) za jedno ujęcie w technice kolorowej (format 9 x 12 cm) 11,4 

.) Przez przeciętne wynagrodzenie rozumie się ogłaszane w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie pracowników jednostek gospodarki uspołecznionej za kwartał poprzedzający jego określenie przez sąd. 

1) Wymienione w tej pozycji wysokości stawek odnoszą się do badania jednego narządu . Przy równoległym badaniu drugiego i następnych 
narządów (lub materiałów) w tej samej sprawie wysokość stawek obniża się o 20%. 

2) Dopuszcza się możliwość podwyższenia stawek (do 50%) w wypadkach uzasadnionych szczególnymi trudnościami (np. mało znane 
i rzadko spotykane substancje trujące, materiał z ekshumacji). 
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Załącznik nr 3 

TARYFA WYNAGRODZENIA ZA TYPOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE BIEGŁYCH SĄDOWYCH 
Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 

Procent przeciętnego wy-
Określenie czynności Jednostka nagrodzenia*) za jednostkę 

(kwotę stawki zaokrągla się 
do 100 zł w górę) 

2 3 4 

Badanie ksiąg wieczystych oraz akt w archiwach państwowych: 

1 ) za pierwszą księgę lub akta nieruchomość 2,6 

2) za każdą następną księgę lub akta nieruchomość 1,3 

Wyciągi danych z operatu ewidencji gruntów: 

- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów: 

1) za pierwszą działkę działka 1,0 
2) za każdą następną działkę działka 0,1 

- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy 
ewidencyjnej wraz z rozliczeniem powierzchni działek wyka-
zanych w księgach wieczystych: 

3) za pierwszą działkę działka 18,0 
4) za każdą następną działkę działka 1,9 

Uzyskanie niezbędnych danych z państwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego: 

1 ) do 4 punktów granicznych i osnowy geodezyjnej ryczałt 3,9 
2) za każdy następny punkt graniczny i osnowy geodezyjnej punkt 0,3 

Ustalenie granic nieruchomości: 

1 ) ustalenie granic do 4 punktów granicznych ryczałt 24,1 
2) za każdy następny punkt graniczny na podstawie danych 

geodezyjno-kartograficznych punkt 1,9 
3) za każdy następny punkt graniczny na podstawie oświad-

czeń stron punkt 0,8 

Pomiar sytuacyjny i opracowanie jego wyników oraz sporządze-
nie mapy: 

1 ) dla powierzchni do 0,50 ha ryczałt 42,6 
2) dla powierzchni powyżej 0,50 ha do 1,00 ha ryczałt 53,5 
3) dla powierzchni powyżej 1,00 ha do 3,00 ha ryczałt 64,0 
4) dla powierzchni powyżej 3,00 ha do 5,00 ha ryczałt 79,5 
5) za każdy następny hektar 1 ha 9,5 

Podział nieruchomości: 

- opracowanie wstępnego projektu podziału na kopii mapy: 
1) podział na dwie działki ryczałt 11,9 
2) za każdą następną działkę działka 1,9 
- obliczenie i wyznaczenie w terenie projektu podziału: 
3) podział na dwie działki ryczałt 53,5 

4) za każdą następną działkę działka 6,0 
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7 Inne prace geodezyjno-kartograficzne: 
- skartowanie i opisanie na mapie granic ustalonych w po-

stępowaniu rozgraniczeniowym: 
1) do 4 punktów granicznych ryczałt 8 ,0 
2) za każdy następny punkt graniczny punkt 1,3 
- skartowanie i opisanie na mapie projektu podziału nierucho-

mości: 
3) podział na dwie działki ryczałt 20,0 
4) za każdą następną działkę działka 1,9 
5) za pomiar i sporządzenie szkicu sytuacyjnego do różnych 

celów stosuje się stawki określone w poz. 5 z zastosowaniem 
współczynnika 0,5. -

*) Przez przeciętne wynagrodzenie rozumie się ogłaszane w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie pracowników jednostek gospodarki uspołecznionej za kwartał poprzedzający jego określenie przez sąd . 

1. Stawki określone w taryfie nie obejmują kosztów transportu, wynagrodzenia za czas przejazdów oraz kosztów robocizny fizycznej . 
2. Kwoty należności biegłego z tytułu wykonania pracy geodezyjnej i kartograficznej oblicza się jako sumę stawek za faktyczne czynności 

niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej oraz opinii dla sądu . 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 28 sierpnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe. 

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 272) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 21 
czerwca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy 
- Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 29, poz. 128, z 1988 r. Nr 9, 
poz. 72, z 1989 r. Nr 59, poz. 352 i z 1990 r. Nr 12, poz. 81 ) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 42 w ust. 2 : 

a) w pkt 1 kwotę ,,10 000 zł" zastępuje się kwotą 

,,40 000 zł", 

b) w pkt 2 i 3 kwotę ,,5000 zł" zastępuje się kwotą 
,,10000 zł", 

c) w pkt 4 kwoty" 1 00 zł" i ,,10 000 zł" zastępuje się 
odpowiednio kwotami ,,500 zł" i ,,20000 zł"; 

2) w § 43: 

a) w ust. 1: 

- w pkt 1 kwoty ,,30 zł" i ,,300 zł" zastępuje się 
odpowiednio kwotami ,,300 zł" i ,,3000 zł" , 

- w pkt 2 kwotę ,,300 zł" zastępuje się kwotą 

,,3000 zł", 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) za zwłokę w podstawieniu zamowlonego 
środka transportowego lub zwłokę w przy
gotowaniu przesyłki do odbioru w wysoko
ści: 

a) 10 000 zł - jeżeli zwłoka nie przewyższa 
12 godzin, 

b) 50000 zł - jeżeli zwłoka przewyższa 12 
godzin," 

b) w ust. 2: 
- w pkt 1 kwoty ,,30 zł" i ,,300 zł" zastępuje się 

odpowiednio kwotami ,,300 zł" i ,,3000 zł", 

- w pkt 2 kwoty ,,500 zł" i ,,5000 zł" zastępuje się 
odpowiednio kwotami ,,5000 zł" i ,,50000 zł" , 

- w pkt 3 lit. b) kwoty ,,500 zł" i ,,5000 zł" 

zastępuje się odpowiednio kwotami ,,5000 zł" 

i ,,50000 zł". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 
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