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Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
ul. Rajska 22 
32-048 Jerzmanowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W N I O S E K  
o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 

 
Wnoszę o uznanie za skuteczny na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wyroku Sądu ..............................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  

z dnia  ............................................................... roku, sygnatura akt ……………………………………………………………………………………… 
orzekającego rozwód mojego małżeństwa zawartego dnia  ................................................................................  roku  
w  ..................................................................................................................................................................................................  
pomiędzy ....................................................................................................................................................................................  
a  ...................................................................................................................................................................................................  
Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wnoszę z powodu (z jakich względów wnioskodawca 
wystąpił o uznanie wyroku - podać interes prawny)  .......................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

………………………………………………………………………………………………………….. 

miejscowość, data 

WNIOSKODAWCA 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adres zamieszkania 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

obywatelstwo 

PEŁNOMOCNIK DO DORĘCZEŃ W POLSCE 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adres zamieszkania 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

obywatelstwo 

IMIĘ I NAZWISKO (BYŁEGO MAŁŻONKA) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adres zamieszkania 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

obywatelstwo 
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UZASADNIENIE 
W okresie od  ................................................................................ do ………………………………………………………………………………roku 
przebywałem/am  ...............................................................  na terenie ……………………………………………………………….……………… 

W dniu  ............................................................  roku zawarłem/am związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego 
 ........................................................................................................... , natomiast w dniu ………………………………………………roku 
Sąd  ........................................................................  w wyroku, sygnatura akt ……………………………………………………………………… 
z dnia  ......................................  orzekł rozwód mojego małżeństwa z ……………………………………………………………………………… 
Data uprawomocnienia się wyroku  .......................................................  roku.------------------------------------------------ 
W sprawie, w której zapadł wyrok rozwodowy brałem/am udział (  -osobiście,  -poprzez 
pełnomocnika) i nie byłem/am pozbawiony/a możliwości obrony. Przed sądem polskim nie toczyło się 
postępowanie o rozwód mojego małżeństwa z  .............................................................................................................. . 
W trakcie postępowania sądowego oboje posiadaliśmy miejsce zamieszkania za granicą, tj. 
 

Pani  .............................................................................................................................................................................................  
(imię, nazwisko i adres zamieszkania) 

 

Pan  ..............................................................................................................................................................................................  
(imię, nazwisko i adres zamieszkania) 

W związku z powyższym wnoszę o uznanie w/w orzeczenia i wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu 
małżeństwa w moim akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jerzmanowicach. 
Jednocześnie oświadczam, że orzeczenie o rozwodzie nie było wcześniej wpisane przeze mnie jak i 
współmałżonka do ksiąg stanu cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ponadto, zostałem/am poinformowany/a o możliwości wskazania pełnomocnika do doręczeń 
korespondencji w sprawie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o konsekwencjach jego nie 
ustanowienia (przeznaczone dla tej sprawy pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia) 
- zgodnie z art. 40 §4 i §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego 
(tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1264 z późn. zm.). Informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i nie 
naruszają art. 233 i 272 Kodeksu karnego (dot. fałszywego zeznania i wyłudzenia poświadczenia nieprawdy 
przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego). 
 
 
 
 
Opłata skarbowa 11,00 złotych - za czynność wpisania wzmianki. 
Załączniki: 
1. Oryginalny prawomocny wyrok rozwodowy opatrzony klauzulą Apostille 
2. Ewentualnie zaświadczenie o braku odwołania od wyroku opatrzone klauzulą Apostille 
3. Urzędowe tłumaczenie wyroku rozwodowego i zaświadczenia 
4. Kopia aktu małżeństwa 
5. …………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

czytelny podpis wnioskodawcy 


