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Art. 89. 1.  Biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę 

oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. 

2.  Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając 

wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków, o 

których mowa w ust. 1 – na podstawie złożonego rachunku. 

3.  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. 

4.  Wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od 

towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką 

tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu. 

5.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, stawki wynagrodzenia biegłych za 

wykonaną pracę oraz taryfy zryczałtowane, o których mowa w ust. 3, mając na uwadze nakład 

pracy i kwalifikacje biegłego oraz poziom wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników 

wykonujących podobne zawody, stopień złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz 

warunki, w jakich opracowano opinię, a także sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla 

wydania opinii. 

Art. 90.  Do biegłego i tłumacza powołanych przez sąd stosuje się odpowiednio art. 85. Dotyczy to 

również sytuacji, gdy sąd nie skorzystał z usług takiego biegłego lub tłumacza. 

Art. 90a. 1.  Biegłemu lub tłumaczowi wezwanemu przez sąd, w razie nieskorzystania z jego 

usług, przysługuje zwrot utraconego zarobku lub dochodu. 

2.  Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód przyznaje się biegłemu lub tłumaczowi, 

uwzględniając ich kwalifikacje i czas zużyty w związku z wezwaniem. Przepisy art. 86 ust. 3 i 4 stosuje 

się odpowiednio. 

Art. 90b.  W razie wezwania biegłego lub tłumacza do sądu w kilku sprawach na ten sam 

dzień, zwrot kosztów podróży, noclegu, utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej, 

utraconego zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, przysługuje im tylko 

raz. 
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