Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego
Kogo dotyczy

Wymagane
dokumenty

Pełnomocnik oraz osoba, której akt dotyczy.

•
•
•

Podanie o wpisanie zagranicznego aktu i wydanie odpisów aktu.
Odpis zupełny aktu urodzenia / małŜeństwa / zgonu wydany przez zagraniczny urząd
przechowujący akt oryginalny.
Tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polski konsulat.

Opłaty

Decyzja - 50 zł.

Osoba odpowiedzialna

ElŜbieta Mieszczak – Zastępca Kierownika USC pokój nr 1, parter, nr tel. 0-58 683-61-64
wew. 44

Miejsce składania
dokumentów

Osobiście w USC, pokój nr 1, parter

Termin załatwienia
sprawy

Do tygodnia - od chwili uzyskania wymaganych dokumentów i zawiadomieniu zainteresowanych
stron o wszczęciu postępowania.

Podstawa prawna

Art. 73 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36 z 1986 r., poz. 180, z późniejszymi
zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji Kierownika USC w Cedrach Wielkich przysługuje odwołanie do Wojewody
Pomorskiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Cedrach Wielkich, w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia

•
•
•
Uwagi i dodatkowe
informacje

•
•

Umiejscowienia aktu dokonuje się w USC właściwym ze względu na stałe miejsce
zamieszkania wnioskodawcy (ew. ostatnie stałe miejsce zamieszkania w kraju).
Składany do umiejscowienia dokument musi być w świetle przepisów danego państwa
odpisem aktu stanu cywilnego i musi być wydany przez urząd przechowujący akt
oryginalny (odpowiednik polskiego usc).
Wpisanie wzmianki dodatkowej do polskiego aktu na podstawie orzeczenia organu
państwa obcego w sprawie niemajątkowej, naleŜącej w Polsce do drogi sądowej (np.
wzmianka o rozwodzie, o zaprzeczeniu ojcostwa, o przysposobieniu dziecka.), moŜe
nastąpić, jeŜeli orzeczenie to zostało uznane przez sąd polski (Sąd Okręgowy), chyba,
Ŝe umowa międzynarodowa stanowi inaczej.
Nazwiska zakończone na -ski, -cki, -dzki wpisuje się z zachowaniem rodzaju Ŝeńskiego
lub męskiego w zaleŜności od tego, czy nazwisko dotyczy kobiety, czy męŜczyzny.
Odbiór dokumentów – osobiście w USC (do odbioru dokumentów uprawniony jest
wnioskodawca lub osoba upowaŜniona) lub pocztą.

