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REFERAT/ 
STANOWISKO 

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi:    Uznanie orzeczenia zagranicznego dot. rozwiązania    
   małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii   
                                    Europejskiej 
                 

Wymagane  
dokumenty: 
 

- wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, celem naniesienia wzmianki  o rozwodzie w 
akcie małżeństwa  

- oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności 
- świadectwo dotyczące orzeczenia w sprawach małżeńskich sądu zagranicznego w/g wzoru 

określonego w art. 39 rozporządzenia Rady Europy nr 2201/2003, wydawane przez sąd 
zagraniczny na żądanie zainteresowanej strony, 

- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez tłumacza przysięgłego 
lub w przypadku osób będących poza granicami polski przez konsula. 

 

1. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport 

Miejsce 
Złożenia 
dokumentów: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Monika Nowak – Z-ca  Kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego 
Pokój nr 20  - I Piętro / Tel.77 4216076  w. 27 
Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 

Opłaty: Opłata skarbowa – 11,00 zł . 
Wpłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zębowicach : BS Zawadzkie O/Zębowice                
nr 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001 
 

Termin i sposób 
załatwienia: 

 

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki, natomiast w sprawach skomplikowanych 

do 1 miesiąca. 

Podstawa 
prawna: 

- art. 37 rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003 r. dotyczącego jurysdykcji    
  oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach  małżeńskich oraz w sprawach dot.    
  odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.U.UE.L.2003.338.1) 
- Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z  

  późn. zm.)  
Tryb 
 odwoławczy: 

Do Sądu Okręgowego w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy wpisania wzmianki 
o rozwodzie w akcie małżeństwa. 
 

Dodatkowe 
informacje: 

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003r. uznaniu przez 
kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia wydane po 01 maja 2004r. 
Uznanie orzeczenia wyroku rozwodowego polega na wpisaniu wzmianki dodatkowej w akcie 
małżeństwa. 
Orzeczenia wydane przed 01 maja 2004r. na terenie Unii Europejskiej podlegają uznaniu w 

procedurze sądowej z wyjątkiem państw, z którymi obowiązywała umowa dwustronna o uznawaniu 
z mocy prawa. 

W sytuacji gdy orzeczenie sądu państwa UE zostało wydane zaocznie, wnioskodawca 
przedstawia: 

a) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające 
postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie; 

lub 

http://www.zebowice.pl/


b) dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem. 

W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia będzie Sąd 
Okręgowy miejsca zamieszkania. 

Wniosek o uznanie orzeczenia wraz z załącznikami można składać: 

- osobiście, 

- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo 
przedłożyć pełnomocnictwo ) 

- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio na adres właściwego USC miejsca sporządzenia 
aktu małżeństwa. 

Orzeczenia wydane przed 01 maja 2004r. na terenie Unii Europejskiej podlegają uznaniu w 
procedurze sądowej z wyjątkiem państw, z którymi obowiązywała umowa dwustronna o uznawaniu 
z mocy prawa 

 

Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

- w BIP poniżej karty usługi 

- na miejscu: pokój nr 20 - I piętro, 

- folder Wspólny – Monika Nowak 

 

 


