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I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ,
który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub
polskiego konsula.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

II. OPŁATY:
50 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do
polskiego rejestru stanu cywilnego

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU – JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego w Sierakowicach.

IV. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1-jednego miesiąca.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC Sierakowice, przysługuje odwołanie do Wojewody
Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI. UWAGI:
1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskiego rejestru stanu cywilnego na
wniosek osoby, której akt dotyczy lub osoby, która wykaże interes prawny bądź interes faktyczny w
przypadku rejestracji zgonu.
2. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do
polskiego rejestru stanu cywilnego stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

VII. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014.1741).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015.783 t.j.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 t.j.).

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego. Druk: USC-04_a-b-c/2017

Sierakowice, dnia ………………
............................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

..................................................................................
(miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, jeżeli inny)

...........................................................................
...........................................................................
(imię i nazwisko pełnomocnika wnioskodawcy)

...........................................................
(nr dow. os. lub paszportu)

...........................................................
(nr telefonu)

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Sierakowicach
WNIOSEK
o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa
do polskiego rejestru stanu cywilnego
Proszę o wpisanie załączonego odpisu aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego.
Zagraniczny akt stanu cywilnego został sporządzony w …………………………………………………..
(miasto i kraj)

na nazwisko/nazwiska………………………………………………………………………………………
Zdarzenie nastąpiło w ……………………………………………………………………………………..
(miasto i kraj)

dnia …………………………………………
(dokładna data)

Oświadczam, że ten akt nie został zarejestrowany w rejestrze stanu cywilnego na terenie RP.

□ Proszę o zastosowanie polskich znaków diakrytycznych.
□ Proszę o uzupełnienie aktu.
□ Proszę o sprostowanie aktu
Wnioskodawca: osoba, której akt dotyczy, osoba, która wykaże interes prawny.

Do wniosku załączam:
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że po zawarciu małżeństwa nosimy nazwiska:
- mąż………………………………………..
- żona……………………………………….
- dziecko……………………………………

Sposób odbioru dokumentów:
w siedzibie USC Sierakowice, w której złożono wniosek,
na adres innego USC (miasto) ........................................................................
w polskiej placówce dyplomatycznej (miasto i kraj) ......................................................

Zostałem poinformowany o konieczności pozostawienia oryginalnego dokumentu oraz oryginału jego tłumaczenia
w dokumentach zbiorowych sporządzanego aktu.

…………………………………
(podpis męża)

…………………………………
(podpis żony)

…………………………………
(podpis wnioskodawcy)

...........................................................
(podpis osoby przyjmującej wniosek)

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego: 50 zł
Druk: USC-04_b/2017

Sierakowice, dnia ………………
............................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

..................................................................................
(miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, jeżeli inny)

...........................................................................
...........................................................................
(imię i nazwisko pełnomocnika wnioskodawcy)

...........................................................
(nr dow. os. lub paszportu)

...........................................................
(nr telefonu)

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Sierakowicach
WNIOSEK
o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia
do polskiego rejestru stanu cywilnego
Proszę o wpisanie załączonego odpisu aktu urodzenia do polskiego rejestru ksiąg stanu cywilnego.
Zagraniczny akt stanu cywilnego został sporządzony w …………………………………………………..
(miasto i kraj)

na nazwisko/nazwiska………………………………………………………………………………………
Zdarzenie nastąpiło w ……………………………………………………………………………………..
(miasto i kraj)

dnia …………………………………………
(dokładna data)

Oświadczam, że ten akt nie został zarejestrowany w rejestrze stanu cywilnego na terenie RP.

□ Proszę o zastosowanie polskich znaków diakrytycznych.
□ Proszę o uzupełnienie aktu.
□ Proszę o sprostowanie aktu
Wnioskodawca: osoba, której akt dotyczy, osoba, która wykaże interes prawny.

Do wniosku załączam:
1 .…………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………
3.…………………………………………………………………………………………
4.…………………………………………………………………………………………

5.…………………………………………………………………………………………

Sposób odbioru dokumentów:
w siedzibie USC Sierakowice, w której złożono wniosek,
na adres innego USC (miasto) ........................................................................
w polskiej placówce dyplomatycznej (miasto i kraj) ......................................................

Zostałem poinformowany o konieczności pozostawienia oryginalnego dokumentu oraz oryginału jego tłumaczenia
w dokumentach zbiorowych sporządzanego aktu.

…………………………………
(podpis wnioskodawcy)

...........................................................
(podpis osoby przyjmującej wniosek)

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego: 50 zł
Druk: USC-01_a/2017

Sierakowice, dnia ………………
............................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

..................................................................................
(miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, jeżeli inny)

...........................................................................
...........................................................................
(imię i nazwisko pełnomocnika wnioskodawcy)

...........................................................
(nr dow. os. lub paszportu)

...........................................................
(nr telefonu)

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Sierakowicach
WNIOSEK
o wpisanie zagranicznego aktu zgonu
do polskiego rejestru stanu cywilnego
Proszę o wpisanie załączonego odpisu aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego.
Zagraniczny akt stanu cywilnego został sporządzony w …………………………………………………..
(miasto i kraj)

na nazwisko/nazwiska………………………………………………………………………………………
Zdarzenie nastąpiło w ……………………………………………………………………………………..
(miasto i kraj)

dnia …………………………………………
(dokładna data)

Oświadczam, że ten akt nie został zarejestrowany w rejestrze stanu cywilnego na terenie RP.

□ Proszę o zastosowanie polskich znaków diakrytycznych.
□ Proszę o uzupełnienie aktu.
□ Proszę o sprostowanie aktu
Wnioskodawca: osoba, która wykaże interes prawny lub osoba, która wykaże interes faktyczny.

Do wniosku załączam:
1.…………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………

5…………………………………………………………………………………………

Sposób odbioru dokumentów:
w siedzibie USC Sierakowice, w której złożono wniosek,
na adres innego USC (miasto) ........................................................................
w polskiej placówce dyplomatycznej (miasto i kraj) ......................................................

Zostałem poinformowany o konieczności pozostawienia oryginalnego dokumentu oraz oryginału jego tłumaczenia
w dokumentach zbiorowych sporządzanego aktu.

…………………………………
(podpis wnioskodawcy)

...........................................................
(podpis osoby przyjmującej wniosek)

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego: 50 zł
Druk: USC-03_c/2017

