
BISKUP EŁCKI 

 

Ełk, 1 grudnia 2022 r. 

N. 890/2022 

 

 

 

DEKRET 

 

 

Mając na uwadze racje przedłożone przez Oficjała Sądu Biskupiego Diecezji 

Ełckiej, ks. kan. Pawła Makarewicza, po rozważeniu sprawy i wysłuchaniu zdania 

Wydziału Ekonomicznego Diecezji Ełckiej, na mocy kan. 1649 §1 Kodeksu Prawa 

Kanonicznego ustalam nowe zasady kosztów sądowych Sądu Biskupiego Diecezji 

Ełckiej: 

 

1. Koszty sądowe obejmują: opłatę procesową oraz koszty sporządzenia 

opinii biegłego. Opłatę procesową oraz koszty wynagrodzenia biegłego 

ponosi  

w całości strona wnosząca sprawę, czyli strona powodowa 

2. Opłata procesowa dla osób mieszkających w Polsce wynosi 1400 zł. 

3. Opłata procesowa dla osób mieszkających poza granicami kraju wynosi 

1600 zł.  

4. Opłata za sporządzenie opinii przez biegłego sądowego w trakcie procesu 

wynosi 350 zł.  

5. W przypadku wnioskowania o drugiego i kolejnych biegłych – koszty 

ponosi strona wnioskująca. Jeśli strona pozwana wnioskuje o 

sporządzenie opinii przez biegłego w innym sądzie, ponosi koszty zgodnie 

z opłatami obowiązującymi w danym trybunale 

6. W przypadku skargi wzajemnej wysokość opłaty procesowej strony 

powodowej pomniejsza się o kwotę wniesioną przez stronę pozwaną. 

7. Koszty tłumaczeń akt lub poszczególnych dokumentów na język obcy lub  

z języka obcego - wg obowiązujących stawek - ponosi strona powodowa 



lub, gdy jest taki przypadek, strona wnioskująca o dokonanie 

tłumaczenia.  

8. Wynagrodzenie dla adwokatów i pełnomocników zatwierdzonych przy 

Sądzie Biskupim Diecezji Ełckiej wynosi: 1400 zł. 

9. Strona, która ze względu na trudną sytuację materialną nie może uiścić 

wskazanych kosztów sądowych, ma prawo prosić o ich obniżenie,  

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – o zwolnienie z nich (za 

wyjątkiem opłaty za opinię biegłego), poświadczając prośbę odpowiednimi 

dokumentami (np. zaświadczenie z Urzędu Pracy, kopia deklaracji 

podatkowej za ostatni rok, poświadczenia ciążących zobowiązań). Prośbę 

rozpatruje oficjał po uzyskaniu potwierdzenia świadectwa ubóstwa 

strony wystawionego przez jej proboszcza. Nie udziela się zgody na 

obniżenie kosztów stronie, która korzysta z płatnej pomocy adwokata. 

10.Oficjał – w przypadku umorzenia albo zawieszenia sprawy i wpłynięcia 

wniosku o zwrot części wpłaconej opłaty procesowej – postanawia o 

zakresie zwrotu proporcjonalnie do zrealizowanych czynności 

procesowych.  

11.Opłata za sporządzenie opinii przez biegłego sądowego koniecznej do 

zdjęcia klauzuli zakazującej zawarcia małżeństwa wynosi 250 zł. Ponosi 

ją narzeczony, którego dotyczy zakaz zawierania małżeństwa. 

 

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

 

 

 

 

+ Jerzy Mazur 

Biskup Ełcki 

Ks. Marcin Maczan 

Kanclerz Kurii 

 

 

 


