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WZÓR 
 

Skwierzyna, dnia 10 stycznia 2021r. 
JAN NOWAK                                                                                                                     
….......……………………….……………….......... 
 imię i nazwisko wnioskodawcy 
UL. WARSZAWSKA 111/111 
….......……………………….……………….......... 
66-440 SKWIERZYNA 
….......……………………….……………….......... 
adres do korespondencji 

 

        0 123 456 789 
tel. ….......……………………….………………...                                                  

 
Urząd Stanu Cywilnego 

w Skwierzynie 
 

USC.5351.                         
 
 

WNIOSEK O UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO 
ORZECZONEGO PRZEZ ORGAN PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ 

(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 
 
 

Proszę o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego przez organ państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej i o wpisanie w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w Skwierzynie wzmianki o rozwiązaniu małżeństwa. 

 

Nazwa organu orzekającego rozwód, miejscowość, państwo: 

SĄD REJONOWY 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BRUKSELA, BELGIA 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Data wydania oraz uprawomocnienia orzeczenia: 

01.01.2021R - WYDANO ORZECZENIE, 10.01.2021R. - UPRAWOMOCNIENIE 
……………………………………………………………………………………. 

Imiona i nazwiska stron: 

                 JANINA KOWALSKA 
Kobieta: ……………………………………………………………………... 

                       JAN NOWAK 
Mężczyzna: …………………………………………………………………. 

Data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego: 

01.01.2000R., SKWIERZYNA 
……………………………………………………………………………………. 
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Do wniosku załączam dokumenty niezbędne do uznania orzeczenia, wymienione                 

w art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r., dotyczące 

jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich                                    

oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie 

(WE) nr 1347/2000: 

- prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa, 

- świadectwo dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich, określone w art. 39 

rozporządzenia, 

- tłumaczenia powyższych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza 

przysięgłego. 

 

Po naniesieniu w akcie małżeństwa wzmianki o rozwodzie, proszę o wydanie odpisu: 

□ skróconego 

□ wielojęzycznego 

■ zupełnego 

Odpis skrócony / wielojęzyczny / zupełny* aktu małżeństwa: 

■ odbiorę osobiście 

□ proszę o przesłanie pocztą na adres korespondencyjny 

 

                                                    Jan Nowak 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość opłaty skarbowej: 

• 11,00 zł - za wpisanie wzmianki, 

• 22,00 zł - za wydanie odpisu skróconego lub wielojęzycznego, 

• 33,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego. 

Opłaty można dokonać: 

• kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Skwierzynie, 

• lub wpłatą na konto nr 24 8367 0000 0405 6166 1420 0003 (Lubuski Bank Spółdzielczy o/Skwierzyna). 

* właściwe zaznaczyć 


