
 

WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO 

ZAKRES 

      Wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego odbywa się w systemie 

teleinformatycznym. 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA 

      Urząd Stanu Cywilnego   I piętro  pokój nr 8 

UWAGA! 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub 

zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących 

wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. 

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ: 

      Wydawanie odpisów skróconych  i zupełnych, wielojęzycznych odpisów skróconych  aktów stanu 

cywilnego  oraz zaświadczeń dla: 

1.        Osoby, której akt dotyczy, jej  małżonka, wstępnych(rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, 

wnuki), rodzeństwa : 

·         Podanie 

·         Dowód osobisty 

2.        Innych osób, które wykażą interes prawny: 

·         Podanie 

·         Dowód osobisty 

·         Dokument wykazujący interes prawny 

3.        Osób upoważnionych: 

·         Podanie 

·         Dowód osobisty 

·         Pełnomocnictwo  

UWAGA! 

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy. 

WYNIK  SPRAWY 

1. Odpis aktu stanu cywilnego(skrócony , zupełny lub wielojęzyczny), 

 



UWAGA! 

Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego mają taką samą wartość, jak odpisy wydane na 

polskich drukach i są uznawane bez potrzeby legalizacji lub równoważnej formalności oraz bez 

potrzeby dodatkowego tłumaczenia na terytorium każdego z Państw, związanych Konwencją nr 16 tj.: 

Niemiec, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Szwajcarii, 

Turcji, Słowenii, Chorwacji, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Mołdawii, Litwy, 

Estonii, Rumunii i Bułgarii. 

 

2.    Zaświadczenie o stanie cywilnym –ważne przez 6 miesięcy od daty sporządzenia. 

3    Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych 

dotyczących wskazanej osoby – ważne przez 6 miesięcy od daty sporządzenia. 

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY 

      Niezwłocznie ( w ciągu 1 dnia do 14 dni) 

UWAGA! 

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego znajdujące się w USC Międzylesie wydawane są bez zbędnej 

zwłoki .Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego znajdujące się w innych USC ,  a nie przeniesione do 

rejestru stanu cywilnego wydawane są w terminie 14 dni. 

UWAGA! 

        Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma 

istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co 

należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu 

lub okazaniem potwierdzającego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu 

administracyjnego o toczącym się postępowaniu. 

OPŁATA SKARBOWA: 

1. odpis skrócony  - 22zł 

2. odpis zupełny - 33 zł 

3. wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł  

4.Zaświadczenie o stanie cywilnym  - 38 zł 

5. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych 

dotyczących wskazanej osoby – 24 zł 

6. Pozostałe zaświadczenia – 26 zł 

6. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł. 

 

Opłatę skarbową można wpłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie pok. Nr 3 na 

parterze lub na rachunek bankowy Urzędy Miasta i Gminy Międzylesie:  



75 9523 1040 0100 2176 2001 0001  

 

PODSTAWA  PRAWANA 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2014 r.poz. 1741 z późn. 

zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r,-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2000r. Nr 98, 

poz.1071 z póżn. Zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów 

dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. 2015r., poz. 194) 

4. 4.    Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania 

wielojęzycznych odpisów skróconych           aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 

1735) 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2014 r. poz.1628) 

 

 

WNIOSKI DO POBRANIA: 

1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego  

2. Wniosek  wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu 

cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby 

 

  

 


