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Uznanie orzeczenia o  rozwodzie, separacji  wydanego   w państwie
należącym do Unii Europejskiej i wpisanie wzmianki do rejestru

stanu cywilnego
Wymagane dokumenty:

1. ”Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji wydanego w państwie należącym do Unii Europejskie i wprowadzenie 
wzmianki do rejestru stanu cywilnego”.

2. Załączniki :
 oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie, separacji,
 zaświadczenie / świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wydanego 

zgodnie z art. 39  Rozporządzenia Rady  (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku  na  formularzu określonym 
w załączniku I,  

 urzędowe tłumaczenia w /w dokumentów.  

Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu zaocznym, wnioskodawca występujący o uznanie orzeczenia winien 
przedłożyć : oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu z którego wynika, że pismo wszczynające  postępowanie  
zostało doręczone stronie , która nie stawiała się w sądzie lub dokument wskazujący jednoznacznie ,że strona  
przeciwna zgadza się z orzeczeniem.
W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania  zagranicznego orzeczenia będzie Sąd Okręgowy  według
miejsca zamieszkania .

3. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy / wnioskodawców.

Opłaty: 

- za  wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie do aktu małżeństwa  –  11  zł,

- opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł( nie dotyczy wstępnych, wstępnych lub rodzeństwa wnioskodawcy),

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zielonki 
02 1910 1048 4400 4026 1131  0019
Dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, a w przypadku spraw  wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonkach

Nr pokoju: 102,106

Nr telefonu: 2 850 850 wew. 102, 106

Godziny urzędowania:  
Poniedziałek  9.30 - 16.30
Wtorek, Środa, Piątek 8.00 - 15.00
Czwartek jest dniem wewnętrznym bez przyjmowania stron.
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Tryb odwoławczy: 

W przypadku wydania decyzji odmownej stronie służy odwołanie  do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem  
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonkach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 Art.1 ust.1 lit.a, art.21ust.1 i 2 , art.37 i art.39 oraz art.64 Rozporządzenia Rady (WE)Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 
2003 roku,dotyczące juryzdykcji oraz  uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich  oraz w sprawach 
dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) NR 1347/2000

 art.24 ust.1 i 2 w związku z art.108 ust.1,2,3, art.31  ustawy z dnia 28 listopada 2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego
(t.j.Dz.U. z 2021r., poz.709)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 9 lutego 2015roku w sprawie  sposobu  prowadzenia rejestru 
stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1904)

 art.33, art.127 §1 i 2 oraz art.129 §1 i 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j.Dz.U. z 2021r., poz.735) 

 ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1546 z późn. zm.)

Uwagi:

1.   Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej  znajduje się na stronie internetowej  Ministerstwa
      Sprawiedliwości( (www.ms.gov.pl).
2.   Nie podlegają  uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw członkowskich jeśli zostały wydane przed dniem 1 maja
      2004roku , lecz uprawomocniły się po tej dacie. Przepisy Rozporządzenia Rady(WE) Nr 2201/2003 nie będą podstawą do 
       uznania i wykonania  w Polsce, jeśli postępowania w państwach członkowskich zostały wszczęte przed dniem 1 maja 
       2004roku.
3.    Dokumenty sporządzone w obcym języku przedkłada się  w Urzędzie Stanu Cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem
       na język polski dokonanym  przez :

 tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości 
(www.ms.gov.pl),

 tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego,

 konsula.
              Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznawane są także:
              -dokumenty  sporządzone w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w  państwie przyjmującym 
                i poświadczone przez konsula ,
              -dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie  przetłumaczone
               przez konsula na język polski. 
               Jeżeli na terytorium RP nie ma tłumacza przysięgłego obcego języka dokument zagraniczny może zostać 
               przetłumaczony przez  konsula lub uprawnionego  pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego 
               na terytorium RP.
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