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Nazwa usługi: 
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej 
 
Podstawa prawna: 
art. 1 ust. 1 pkt a oraz art. 37 i 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. 
dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małŜeńskich oraz 
w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1347/2000; 
 
art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 
212, poz. 1264 z późn. zm.) 
 
Wymagane dokumenty: 
Osoba zainteresowana uznaniem wyroku rozwodowego jest zobowiązana okazać dokument 
stwierdzający toŜsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz złoŜyć: 
1) wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej (z wyjątkiem 

Danii), 
2) oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie, wydanego po 01.05.2004 r. w jednym z państw 

członkowskich Unii Europejskiej, które ratyfikowały rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej 
z dn. 27.11.2003 r. nr 2201/2003 z klauzulą prawomocności wraz z tłumaczeniem, 

3) oryginał świadectwa, sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (sąd 
orzekający rozwód), na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Nr 2201/2003 
wraz z tłumaczeniem, 

4) potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 
 
Opłaty:  
Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małŜeństwa - 11 zł. 
Opłata skarbowa jest pobierana: 
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 19, 
- bezgotówkowo – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy (nr rachunku 97 12401978  
  1111 00 1001665027 dla osób zamieszkałych za granicą PKOPPLPW PL 971240 1978 1111 0010 
0166 5027). 
 
Termin załatwienia sprawy: 
Niezwłocznie a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później 
niŜ w ciągu miesiąca. 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47, tel. 074 8562-911 (do 916) 
 
Tryb odwoławczy: 
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie wpisania wzmianki. 
 
Uwagi: 
Podanie o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej składa się w USC 
miejsca sporządzenia aktu małŜeństwa. 
Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP moŜna takŜe składać przez 
pełnomocnika (naleŜy dołączyć pełnomocnictwo i opłatę za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub 

rodzeństwa) lub korespondencyjnie. 
 

(ciąg dalszy na nast ępnej stronie) 



 
 

(„ Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie U nii Europejskiej”  – ciąg dalszy)  
 
W przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym dodatkowo naleŜy załączyć: 
- oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, Ŝe pismo wszczynające postępowanie 
lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie lub 
- dokument wskazujący, Ŝe strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem. 
Tłumaczenia moŜe dokonać polski konsul lub na terenie Polski tłumacz przysięgły. 
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