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WPISANIE DO KSIĄG KRAJOWYCH AKTU STANU CYWILNEGO
SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie pokój nr 3 oraz w Biu-

letynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Poradnik Klienta.
2. Odpis aktu stanu cywilnego sporządzony za granicą wraz z jego tłumaczeniem na język pol-

ski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Urząd Stanu Cywilnego 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Pokój nr 12
tel. 61 7528079, wew. 30 e-mail:usc@stawiszyn.pl 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydawana jest decyzja administracyjna.

OPŁATY
50,00 zł za wpisanie aktu do polskich ksiąg. 

Opłatę  należy  uiścić  na  rachunek  Urzędu  Gminy  i  Miasta  w  Stawiszynie  ,  ul.  Szosa  Pleszewska  3  
nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 lub kasie urzędu.
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu
Stanu  Cywilnego  w  Stawiszynie,  w terminie  14  dni  od  daty  doręczenia  decyzji.  

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2064 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r.,

poz.1257).
3. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016r., poz.1827 ze zm.).

DODATKOWE INFORMACJE
1. Podstawę dokonania wpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego stanowi odpis aktu zagra-

nicznego wraz z jego tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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2.  Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć :
1) osoba, której akt dotyczy,
2) wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy. 
Jeżeli  wniosek składany jest  za  pośrednictwem osób,  których  akt  nie  dotyczy  (wstępni,
zstępni,  rodzeństwo,  małżonek,  przedstawiciel  ustawowy),  wówczas  wymagane  jest
pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania wpisu aktu oraz
wydania odpisów aktu stanu cywilnego. Ponadto, przy składaniu wniosku za pośrednictwem
pełnomocnika  konieczne  jest  podanie  adresu  pobytu  stałego  osób,  których  akt  dotyczy
(w przypadku małżeństwa dotyczy obywateli polskich).

3. Jeżeli  zagraniczny akt  stanu cywilnego nie  zawiera  wszystkich danych przewidzianych  
przez prawo polskie  można dokonać jego uzupełnienia. 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 15.02.2018 rok
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