
 

 

URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU 

 
Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel. (34) 3575100 do 102, fax. wew. 30 

e-mail: urzad@dobrodzien.pl ,  www.dobrodzien.pl 

Edycja: 1 

15.12.2015r. KARTA USŁUG 
Nr karty: 

14/USC 

UZNAWANIE WYROKÓW ZAGRANICZNYCH  

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
Ewa Kalisz – z-ca Kierownika USC 
Pokój nr 111 – I piętro /tel. 34 3575 100 wew. 40/ 
Godziny pracy poniedziałek-piątek 7.30-15.30 
 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Uznanie orzeczenia dotyczącego rozwodu/separacji/unieważnienia małżeństwa wydanego przez sąd 

państwa obcego należącego do Unii Europejskiej: 

- wniosek o uznanie orzeczenia, 
- oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności, 
- świadectwo określone w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003, 
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub przez 
konsula, 
- w przypadku orzeczenia wydanego w postepowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie 
orzeczenia 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 
b) dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem. 

2. Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego 

(stosuje się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 roku): 

- wniosek o uznanie orzeczenia, 

- oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z APOSTILLE, 

- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z 

jego treści, 

- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub na terenie 

Polski przez tłumacza przysięgłego, 

- w przypadku wydania orzeczenia w postepowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty 

sprawy należy przedłożyć dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postepowanie zostało mu 

doręczone. 

3. Na podstawie umowy dwustronnej, która przewiduje uznawanie z mocy prawa orzeczeń w sprawach 
małżeńskich: 

- odpis orzeczenia sądu zagranicznego, 

- urzędowe tłumaczenie w/w orzeczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. 

 

Opłaty: 

- wpisanie wzmianki dodatkowej - 11 zł 

Wpłata gotówką w kasie tut. Urzędu na parterze albo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  
w Dobrodzieniu: BS Leśnica O/Dobrodzień 89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 
 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca. 

 

Tryb 
odwoławczy: 

Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje stronie 
prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie 
wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
 

Podstawa 
prawna: 

Art. 1 ust. 1 pkt. a oraz art. 37 i 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. 

dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach 

dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE 1347/2000). 

Art. 1145 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 

ze zm.) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze 

zm.) 

mailto:urząd@dobrodzien.pl
http://www.dobrodzien.pl/


Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) 
 

Informacje 
dodatkowe: 

Wniosek o wpisanie wzmianki dodatkowej składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia 
aktu małżeństwa. 

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. podlegają uznaniu i 

wykonaniu w Polsce orzeczenia państw UE ( oprócz Danii), które zapadły w postepowaniu wszczętym po 

01 maja 2004r., a wydane po 01 marca 2005r. 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

na miejscu 

 
Opracowała: Ewa Kalisz – Z-ca Kierownika USC, data:15.12.2015r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data:15.12.2015r. 


