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

stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
1. ”Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej”( wniosek)

2.  Załączniki( stosownie do art. 1147 §1 Kodeksu postępowania cywilnego):
 oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie,
 dokument  stwierdzający,że orzeczenie jest prawomocne o ile prawomocność  nie wynika z treści orzeczenia,
 urzędowe tłumaczenia w /w dokumentów .  

Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy 
wnioskodawca winien przedłożyć dokument stwierdzający,że pismo wszczynające postępowanie  zostało mu 
doręczone.

3. Do wglądu:
 dowód osobisty wnioskodawcy.

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 odmowy  dokonania czynności Kierownik  Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonkach pisemnie  zawiadamia 
wnioskodawcę o przyczynach odmowy i informuje o prawie  wystąpienia do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie ,czy 
orzeczenie organu państwa obcego podlega lub nie podlega uznaniu.

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Podstawa prawna:

 Art.1145 i art.1149'  ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. z 2019r., poz. 1460
z późn. zm.),

 art.24 ust.1 i 2 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.128 §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.   Art.1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że orzeczenie nie podlega uznaniu , jeżeli:
 nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane,
 zapadło w sprawie należącej do wyłącznej juryzdykcji sądów polskich,
 pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie 

obrony pisma  wszczynającego postępowanie,
 strona w toku postępowania była pozbawiona możliwości obrony,
 sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed 

sądem państwa obcego,
 jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego, albo wcześniej wydanym 

prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki  jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, 
zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami,

 uznanie byłoby sprzeczne z  podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej(klauzula 
porządku publicznego).

2.    Stosuje się do orzeczeń wydanych  po 1 lipca 2009 roku.
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.

Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, woj. małopolskie

http://www.ms.gov.pl/

	 Wymagane dokumenty:
	 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),
	 Przewidywany termin załatwienia sprawy:
	 Jednostka odpowiedzialna:
	 Tryb odwoławczy:
	 Podstawa prawna:
	 Uwagi:

