
 
 

Nr OA – 26/20                                                                  Kielce, dnia 27 lutego 2020 r. 

 

D E K R E T  
 

regulujący wysokość opłat sądowych 

obowiązujących w Sądzie Biskupim w Kielcach 

oraz zasady ubiegania się o ich obniżenie lub umorzenie 
 

 

 Zgodnie z wymogami Instrukcji „Dignitas connubii” art. 303 określam 

wysokość opłat związanych z prowadzeniem procesów małżeńskich w Sądzie 

Biskupim w Kielcach: 

 

I. Opłaty procesowe: 

 

1. Opłata za prowadzenie procesu w I-ej Instancji (koszty ponosi strona powodowa): 

 

- 1400 PLN dla osób mieszkających w Polsce, 2000 PLN dla osób mieszkających poza 

granicami kraju. W przypadku skargi wzajemnej strona pozwana, niezależnie od 

kosztów ponoszonych przez stroną powodową, wnosi odpowiednio opłatę 700 PLN 

lub 1000 PLN. 

 

 

2. Opłata za prowadzenie procesu w przypadku naznaczenia Sądu jako III-a 

Instancja:  

 

- 700 PLN dla osób mieszkających w Polsce i 1400 PLN dla osób mieszkających poza 

granicami kraju. 
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3. Pozostałe opłaty procesowe: 

 

 opłata za odpis wyroku wydanego w I-ej Instancji (ponosi strona pozwana 

wyjąwszy przypadek wniesienia skargi wzajemnej) – 150 PLN; 

 opłata za odpis wyroku wydanego w III-ej Instancji (ponosi strona pozwana) 

–  

– 100 PLN; 

 opłata za opinię biegłego sądowego w I-ej Instancji – 400 PLN w III-ej 

Instancji - 300 PLN; 

 opłata za proces o domniemaną śmierć współmałżonka „praesumptae mortis 

coniugis” – 300 PLN; 

 postępowanie związane z pozwoleniem na zawarcie nowego 

sakramentalnego małżeństwa, w związku z klauzulą dołączoną do wyroku 

lub dekretu orzekającego nieważność małżeństwa – 150 PLN (w razie 

konieczności dodatkowa opłata za wydanie opinii biegłego sądowego 400 

PLN). 

          

II.  Obniżenie bądź zwolnienie z kosztów procesu: 

 

Zasady starania się o obniżenie bądź zwolnienie z kosztów procesu: 

 

1. Strona powodowa w uzasadnionych przypadkach może prosić Sąd  

o rozłożenie kosztów sądowych na raty, tak jednak, aby spłata całości 

nastąpiła do zamknięcia postępowania dowodowego. Zasada ta nie dotyczy 

strony pozwanej, która wnosi skargę wzajemną – w tym przypadku opłatę 

wnosi w całości, gdyż jest ona zabezpieczeniem pokrycia realnych kosztów 

procesowych odnoszących się do tejże strony (opłaty pocztowe, 

sporządzenie opinii przez biegłego, odpis wyroku itp.); 

 

2. W przypadku braku możliwości finansowych, strona procesowa może 

pisemnie poprosić o obniżenie, bądź zwolnienie z kosztów procesu (za 

wyjątkiem opłaty za opinię biegłego). Prośbę taką należy uzasadnić 

dołączając dokument urzędowy o wysokości dochodów lub zaświadczenie  

o trudnej sytuacji materialnej. Pismo takie powinno być potwierdzone przez 

proboszcza parafii zamieszkania strony. Przyjmuje się zasadę, że proboszcz 
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potwierdzający zgodność oświadczenia strony procesowej ze stanem 

faktycznym, zobowiązuje się do pokrycia połowy kosztów procesu  

z funduszów parafii (jeżeli nie może tego uczynić, powinien to wyraźnie 

zaznaczyć i porozumieć się z Ekonomem diecezjalnym).  

 

3. Decyzję w powyższych sprawach podejmuje każdorazowo Wikariusz 

Sądowy, informując o swoich decyzjach w tym zakresie Ekonoma diecezji.  

 

 

III.   Wynagrodzenie pracowników Sądu Biskupiego w Kielcach: 

 

Wynagrodzenie pracowników Sądu Biskupiego w Kielcach oraz inne 

opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem Sądu ustala Wikariusz 

Sądowy w porozumieniu z Ekonomem diecezjalnym.  

 

 

 

 

 Niniejszy Dekret wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r. i dotyczy spraw, 

które wpłynęły do Sądu Biskupiego po tym terminie. 

 

 

 

 

 

                  † Jan Piotrowski  

                                   BISKUP KIELECKI  

   /-/ Ks. Adam Perz 

KANCLERZ KURII 


