
ODTWORZENIE  , SPORZĄDZENIE AKTÓW STANU CYWILNEGO 

ZAKRE 

Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju dokonuje się w przypadku zaginięcia 

lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.  

 

 Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy 

uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.  

 

Sporządzenie aktu stanu cywilnego polega na zarejestrowaniu urodzenia albo zgonu, które nastąpiły za 

granicą i nie zostały tam zarejestrowane. Dotyczy to także rejestracji urodzenia, małżeństwa i zgonu, 

które nastąpiły w państwie w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego. 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA 

      USC  I piętro  pokój  nr 8 

Wniosek o odtworzenie/sporządzenie aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika USC. 

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ: 

1. Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju: 

              Podanie 

       Dowód osobisty, 

       Zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający 

zniszczenie  lub zaginięcie całości lub części księgi stanu cywilnego. 

       Podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o 

odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, 

       Inne dowody(dokumenty i protokoły przesłuchania świadków). 

2. Odtworzenie, sporządzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą: 

               Podanie 

       Dowód osobisty, 

       Zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o nieistnieniu 

w tamtejszych księgach aktu, podlegającego odtworzeniu ,o ile akt sporządzony był 

na terenie Polski, a obecnie znajdujących się w granicach państw powstałych po  

ZSRR, 

       Inne dowody(dokumenty i protokoły przesłuchań stron i świadków). 

      Dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia + 

oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentu dokonanego przez polskiego 

konsula lub przez tłumacza przysięgłego.  



WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIANIA 

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia – 39 zł 

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY 

          Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego  

- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;  

- w innym USC po upływie 10 dni roboczych. 

 

 

UWAGI 

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia  podlega opłacie skarbowej - 

39 zł 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z 

późn. zm.)  

2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)  


