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......................................................................... ....................                                          Świebodzice, 

dnia…………………..….…... 
nazwisko i imię wnioskodawcy                                                                                                                          
/miejscowość , data/ 
 
.............................................................................................                   
adres miejsca  zamieszkania (ulica, nr, kod, miejscowość)                                                                                                                       
                                                                                                                

............................................................................                          
 adres do korespondencji  (ulica, nr, kod, miejscowość) 
…………………………………………………………….                                  
( dowód osobisty, paszport nr i seria, nazwa organu wydającego)          

                                                                                                               

Kierownik 

PESEL: ……………………………………………..….                                                                Urzędu stanu 

Cywilnego                                 
                                                                                                                                        

w Świebodzicach                                            

 

 
 

   Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru stanu cywilnego 

 

 

 
Proszę o wpisanie do aktu małżeństwa zawartego pomiędzy .………….…………………….....……………. 
 

……………………………………...…… w dniu .……………………… w .………………………………. 

 

wzmianki dodatkowej dotyczącej: .……………………………………………………………………………. 
                                                     

 

 

Akt małżeństwa sporządzono w USC w Świebodzicach, pod nr …………………..………… w roku …….… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 

13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   

 
 

                                                                                                                           

...............................................................  
czytelny podpis wnioskodawcy  

 
Załączniki:   

1.  dokument potwierdzający zdarzenie (oryginał prawomocnego wyroku rozwodowego), 

2.  tłumaczenie ww. dokumentu dokonane przez tłumacza przysięgłego, 

3. świadectwo określone w art. 39 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 (o niniejszy dokument należy zwrócić się  

właściwego sądu zagranicznego, który wydał wyrok rozwodowy) – dot. wyroków wydanych przez sądy państw 

członkowskich UE 

4. tłumaczenie przysięgłe ww. świadectwa  

5. opłata skarbowa w kwocie 11,-zł 

 

 
WAŻNA INFORMACJA 
 

Tryb uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny uzależniony jest od daty jego wydania oraz od tego czy został 

wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do Unii Europejskiej. 
 

1. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez 

polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji, którą należy przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego.  
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2. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio 

uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji, którą należy przeprowadzić w Polsce w urzędzie 

stanu cywilnego.  
3. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw 

przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie 

okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.  

  

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania 

orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. 
 

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).  

 


