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Nr: USC 5 

KARTA USŁUGI Data sporządzenia: 

24.06.2014 

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 

Podstawa 

prawna 

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego 

(Dz.U. 2014 poz. 1741z późn. zm.) 

Komórka 

organizacyjna 

i osoba 

załatwiająca 

sprawę 

- Urząd Stanu Cywilnego, ul. Ks. Czerwionki 39, 47 - 110 Kolonowskie,  

- Telefon informacyjny: 077 - 461-11-40 w. 26  

- E-mail informacyjny: usc@kolonowskie.pl  

- Godziny pracy: poniedziałek 7.00 - 16.00, wtorek - czwartek 7.00 - 

15.00, piątek 7.00 – 14.00 

- Kierownik USC 

Wymagane 

dokumenty 

1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.  

2. Oryginał zagranicznego aktu urodzenia wraz z jego urzędowym 

tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego 

konsula.  

3. Odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców, jeżeli dziecko korzysta z 

domniemania pochodzenia od męża matki lub odpisy zupełne aktów 

urodzenia ojca i matki w przypadku dziecka nie pochodzącego z 

małżeństwa – dot. aktu urodzenia 

4. Odpisy zupełne aktów urodzenia osób, które zawarły małżeństwo – dot. 

aktu małżeństwa.   

    Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli zdarzenia miały 

miejsce poza Kolonowskiem. 

Wysokość 

opłaty 

skarbowej 

50,00 zł 

Termin 

składania 

dokumentów 

Na bieżąco 

Termin 

realizacji 

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w 

sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. 

Tryb 

odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem 

organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi 

wpłaty należy dokonać na konto : 

Bank Spółdzielczy O/Kolonowskie nr 85 8909 1016 20001 0005 9864 

0002 lub w kasie Urzędu 

Informacje 

dodatkowe 

1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do 

polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej 

wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, pełnomocnika lub osoby, 

która wykaże interes prawny.  

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl


2. Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 

dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania 

wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W 

razie braku takiej podstawy, czynności tej dokonuje się w USC m.st. 

Warszawy.  

3. Wpisanie zagranicznego aktu polega na wiernym przepisaniu jego treści 

z uwzględnieniem tylko tych danych , które przewiduje prawo polskie.  

4. Bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego przysługują 3 

egzemplarze odpisu skróconego aktu  

Wzory 

wniosków 
W załączeniu 

 

Sporządził: K. Laski 


