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1.Rejestracja  stanu cywilnego- obowiązuje terytorialna zasada rejestracji stanu 

cywilnego, tzn. każde urodzenie, małżeństwo czy zgon rejestruje się 

w urzędzie stanu cywilnego, na terenie działania którego ono 

nastąpiło. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w rejestrze stanu 

cywilnego w formie aktów: urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. 

    

Dokumenty niezbędne  do : 

 

   .           * rejestracji urodzenia dziecka- 
                                      - dokument „zgłoszenie urodzenia” 

                                      - dowód osobisty rodzica do wglądu 

 

               * zawarcia małżeństwa - 
                                      - dowody osobiste do wglądu 

                                      - dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa 

                                      - pisemne zapewnienie o braku okoliczności 

                                         wyłączających zawarcie małżeństwa 

                                      - opłata skarbowa 84zł 

               Do zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca w Polsce należy 

               przedstawić- 

                                     a) dokument stwierdzający tożsamość 

                                     b) odpis skrócony aktu urodzenia z jego urzędowym 

tłumaczeniem, 

                                     c) zaświadczenie stwierdzające możliwość zawarcia 

małżeństwa według prawa ojczystego 

                                     d) pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa 

                                     e) opłata skarbowa 84zł. 

 

              * rejestracji zgonu - 
                                    - karta zgonu wydawana przez lekarza 
                                    - dowód osobisty zmarłego 

                                    - dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon do wglądu 

 

2. Zaświadczenie określające brak okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa- zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego w formie 

wyznaniowej ze skutkami cywilnymi określa wybrany przez nupturientów kierownik 

urzędu stanu cywilnego. 

Zaświadczenia są wydawane po złożeniu pisemnego zapewnienia o braku okoliczności  

wyłączających zawarcie małżeństwa. 

 

3.Zaświadczenie że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć 

małżeństwo, wydawane jest w celu zawarcia związku małżeńskiego przez obywatela 

polskiego za  granicą. W celu otrzymania zaświadczenia należy złożyć pisemne 

zapewnienie   o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz 

dokument  potwierdzający stan cywilny  przyszłego małżonka. Opłata skarbowa 38zł 

 

4.Odtworzenie aktu stanu cywilnego – następuje w sytuacji kiedy uzyskanie 

odpisu związane jest z poważnymi trudnościami albo kiedy  dokument stwierdzający 

zdarzenie został sporządzony w państwie,  w którym nie są wydawane odpisy aktów 

stanu cywilnego. Opłata skarbowa 39zł. 

   W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego 

odtwarza się treść aktu stanu cywilnego. Odtworzeniu podlegają tylko te akty stanu 
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cywilnego, które były w księgach prowadzonych na  obszarze Polski w jej obecnych 

granicach. 

5. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego- akt  nie zawierający wymaganych danych 

ma zmniejszoną moc dowodową i podlega uzupełnieniu. 

Podstawę uzupełnienia stanowią inne odpisy aktów stanu 

cywilnego. Opłata skarbowa 39zł.                              

 

6. Sprostowanie aktu stanu cywilnego- jeżeli akt zawiera dane niezgodne z 

danymi zawartymi w  dokumentacji zbiorowej lub innymi 

aktami stanu cywilnego dotyczącymi tej samej osoby a 

stwierdzające zdarzenie wcześniejsze podlega sprostowaniu . 

Opłata skarbowa 39zł. 

 

7. Wpisywanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu 

    cywilnego -  zagraniczny dokument stanu cywilnego będący dowodem zdarzenia i 

jego rejestracji może zostać przeniesiono do rejestru stanu 

cywilnego w drodze transkrycji. Opłata skarbowa 50zł. 

8.Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego- 
                                      * odpisy skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego 

Opłata skarbowa 22zł. 

                                       * odpisy zupełne aktów stanu  cywilnego 

                                           Opłata skarbowa 33zł. 

                                       * zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w 

rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej 

osoby . Opłata skarbowa 24zł 

                                        *zaświadczenie o stanie cywilnym.  Opłata skarbowa 38zł.             

Odpisy oraz zaświadczenia  wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub 

jej małżonkowi, wstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, 

opiekunowi, osobie która wykaże interes prawny, sądowi, prokuratorowi, 

organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i 

przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli 

jset to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. 

 

9. Zmiana imion i nazwisk 
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Wniosek 

o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika USC. (opłata 

skarbowa 37zł). 

O zmianę imienia lub nazwiska mogą występować : obywatele polscy, cudzoziemcy 

niemający obywatelstwa polskiego a mają w RP miejsce zamieszkania oraz 

cudzoziemcy, którzy w RP uzyskali status uchodźcy z zastrzeżeniem, że tylko ze 

szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem życia, zdrowia, wolności lub 

bezpieczeństwa osobistego. 
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