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REFERAT/ 
STANOWISKO 

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi:  Wpisywanie zagranicznego aktu stanu cywilnego     
 do polskiej księgi - transkrypcja 

Wymagane  
dokumenty: 
 

- podanie o wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego 
-oryginał zagranicznego aktu lub kserokopia potwierdzona przez USC miejsca   
sporządzenia warz z urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza 
przysięgłego. 
Do wglądu dowód osobisty 

Miejsce 
Złożenia 
dokumentów: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Monika Nowak – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Pokój nr 20 - I Piętro / Tel.77 4216076 w. 27 
Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 

Opłaty:  – 50,00 zł za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu 
transkrypcji 
– 1 7 zł za pełnomocnictwo do wpisaniu zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone. 

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz 
rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej. 

Wpłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zębowicach :BS Zawadzkie 
0/Zębowice nr 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001 

 
Termin i sposób 
załatwienia: 

Po złożeniu kompletu dokumentów - bez zbędnej zwłoki 

Podstawa 
prawna: 

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

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze 
zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 
2016 r. poz. 23). 

Tryb 
 odwoławczy: 

Od decyzji odmawiającej wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego przysługuje stronie 
prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, 

za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

Dodatkowe 
informacje: 

1. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument 
stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie 
budzi wątpliwości co do autentyczności. 
2. Wniosek składa osoba, której dokument dotyczy, jej wstępni, zstępni, rodzeństwo lub inna 
osoba, która w odtworzeniu aktu ma interes prawny. 
3. Jeżeli zagraniczny akt nie  zawiera nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa, 
obywatel polski powinien złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska. 
4. Jeżeli umiejscowiony akt nie zawiera wszystkich danych, które powinny się w nim znaleźć 
według  prawa polskiego lub występują w nim błędy pisarskie, akt taki podlega uzupełnieniu lub 
sprostowaniu. 
5. Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w 
pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

- w BIP poniżej karty usługi 

- na miejscu: pokój nr 20 - I piętro, 

- folder Wspólny – Monika Nowak 

http://www.zebowice.pl/


 


