
Uznawanie Orzeczeń sądów państw obcych nie należących do  Unii Europejskiej 

 

Numer karty: 
USC.02.07 
 

1.Wymagane dokumenty: 

Uznanie orzeczenia  sądu odbywa się w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego stosuje 

się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 roku. 

1. w przypadku, gdy orzeczenie sądu państwa  obcego nie należącego do UE zostało wydane 

zaocznie, wnioskodawca 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, 

b) lub dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem, 

2.oryginał zagranicznego orzeczenia, 

3.dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba, że prawomocność orzeczenia 

wynika z jego treści, 

4.oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez 

tłumacza przysięgłego,  

5.Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia sądu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za 

pośrednictwem pełnomocnika, 

 

2.Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem., pokój nr 3, tel.15 845 43 42. 

 

3.Opłaty: 

11 zł – za wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, 

17 zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa w przypadku wnioskowania przez pełnomocnika.  

Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu i rodzeństwu.   

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu  Gminy 

w Radomyślu nad Sanem  nr 53 9439 1017 2001 0000 0882 0001. 

4.Termin realizacji: 

Do 7 dni. 

Do 1 miesiąca sprawy szczególnie skomplikowane 

 



5.Podstawa prawna: 

Art. 1145 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 
101 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 
2016 r., poz. 23 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego –                                          
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.). 
 

6.Formularze:  

• Wniosek o uznanie orzeczenia – Druk: USC.02.07 /z.1 

 

7.Tryb odwoławczy: 

• Nie przysługuje 

 

8.Uwagi:  

• Dokumenty złożone przez strony (oryginały) pozostają w aktach zbiorczych USC.   

 

9.Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i aktualizację karty: 

Agata Wydra Kierownik Urzędu Stanu cywilnego w Radomyślu nad Sanem. 

 

10. Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie karty: 

Jan Pyrkosz Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem. 


