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WYDAWANIE ODPISÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 463) 

Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie odpisu zawierający: 

a)dane adresowe wnioskodawcy, 

b)określenie żądanego odpisu: skrócony, zupełny, wielojęzyczny, 

c)dane osoby (osób) występującej w akcie i data zdarzenia, 

d)pokrewieństwo wnioskodawcy w stosunku do osób opisanych w 

akcie, 

e)przeznaczenie pobieranego odpisu, 

f)sposób odbioru odpisu, 

g)własnoręczny podpis wnioskodawcy. 

Formularz do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego, oraz przez 

portal gov.pl 

Załączniki: 

a)dokument wykazujący interes prawny –tylko w przypadku 

wnioskodawcy nie będącego wstępnym, zstępnym, małżonkiem, 

rodzeństwem bądź przedstawicielem ustawowym osoby, której akt 

dotyczy, 

b)pełnomocnictwo –we właściwych przypadkach, 

c)dowód uiszczenia opłaty skarbowej(jeśli dotyczy) 

Dokument do wglądu: Aktualny dowód osobisty, paszport, karta 

pobytu (w przypadku cudzoziemca)lub legitymacja szkolna 

wnioskodawcy (w przypadku osób niepełnoletnich)  

Formularz do pobrania Wniosek o wydanie odpisu aktu 

Sposób załatwienia 

sprawy 

1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (skrócony, zupełny lub 

skrócony odpis wielojęzyczny). 

2. Decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.  

Komórka 

odpowiedzialna 

USC 

Opłaty 1. Opłata skarbowa od wydania:  

a. odpisu skróconego i odpisu skróconego 

wielojęzycznego - 22,00 zł, 
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b. odpisu zupełnego - 33,00 zł. 

c. ustawa o połacie skarbowej przewiduje zwolnienia z 

opłaty we właściwych przypadkach 

Czas załatwienia 

sprawy 

1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do 

kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego 

wydanie odpisu następuje do  7 dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku. 

2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do 

kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu 

cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od 

dnia złożenia wniosku. 

3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania 

wyjaśniającego). 

Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje 

odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Kierownika 

USC w Karczmiskach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 

Inne informacje 1. Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby może 

zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

UWAGA! Posiadanie jedynie profilu zaufanego na platformie 

ePUAP nie jest 

wystarczające do otwarcia przesłanego dokumentu. Żądany 

odpis może zostać przesłany elektronicznie za pomocą 

platformy ePUAP, jednak warunkiem odbioru takiego 

dokumentu jest posiadanie oprogramowania odczytującego 

dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu.  

2. Odpis aktu stanu cywilnego wydany w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu  uzyskany za pośrednictwem 

elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP 

może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, 

gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu 

urzędowego. 

 


