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KI. USC-15 Karta informacyjna 
Wersja nr 2 

z dnia 14.01.2016r. 

 

Rejestracja rozwodu orzeczonego w Unii Europejskiej  

I Podstawa prawna 

 

o 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, (Dz. U. UE.L z 2003 r Nr 

338, poz.1). 

o Art. 24 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zmianami) 

o Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1628 ze zmianami). 

 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 

 

o Urząd Stanu Cywilnego, 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw, 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw, 

Pokój Nr 1 

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl  

 

III Wymagane wnioski 

 

o Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego i sporządzenie wzmianki  

o rozwodzie w akcie małżeństwa,  
 

IV Wymagane załączniki 

o  Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 

2003r (Dz. U. UE.L.3.338.1), które dotyczy uznawania i wykonywania 

orzeczeń w sprawach małżeńskich po 01 maja 2004 roku i obejmuje Kraje 

Unii Europejskiej oprócz Danii. 

- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności  

- oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa 

członkowskiego UE na formularzu określonym w załączniku I, zgodnie z art. 39 

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003  

- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego 

konsula lub przez tłumacza przysięgłego. 

Ponadto w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która 
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występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, 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/ dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z 

orzeczeniem ( pozwany zaakceptował orzeczenie) 

 

V Dokumenty do wglądu 

 

o Dokument tożsamości 

 

VI Termin załatwienia sprawy 

 

o Do 1 tygodnia 

 

VII Opłaty 

 

o Opłata skarbowa wynosi 11 zł, (+ 22 zł jeśli wnioskodawca jednocześnie 

prosi o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa z adnotacją  

o rozwodzie). 

     Wpłaty można dokonać na konto: 

Urzędu Gminy Krasnystaw  

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie 

05 8200 0008 2001 0000 2189 0002 

      bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego           

      w Krasnymstawie oraz w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy   

      Krasnystaw. 

 

VIII Tryb odwołania 

 

o Brak 

IX Uwagi 

 

Rejestracja rozwodu, a także separacji i unieważnienia małżeństwa, następuje 

poprzez naniesienie wzmianki w akcie małżeństwa. Jej wpisanie może nastąpić, 

jeżeli orzeczenie podlega uznaniu na obszarze Polski. Na podstawie Rozporządzenia 

Rady Unii Europejskiej uznaniu podlegają orzeczenia o rozwodzie, separacji i 

unieważnieniu małżeństwa wydane w państwach Unii Europejskiej poza Danią, w 

postępowaniach wszczętych po 1 maja 2004 r.  

 

Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej opublikowane jest na stronie internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl. 

 

 
Opracowała 

Renata Gałan 

Sprawdziła 

 

Ewelina Janowczyk 

Zatwierdził 

 

 

Janusz Korczyński 
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