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Nazwa usługi ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO 

Odpowiedzialny za 
daną usługę 

Agnieszka Bielanowska– Kierownik USC 
Marzena Lewandowicz – Zastępca Kierownika USC 
Ewa Redel – Zastępca Kierownika USC 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Nr telefonu, e-mail 

• Urząd Stanu Cywilnego, ul. T. Kościuszki 34 (budynek "pod filarami") 
• (22) 755-62-40; (22) 46-34-619 

Godziny 
urzędowania 

Poniedziałek                                  900 – 1800 
Wtorek, środa, czwartek,                800-1600 
Piątek                                            800-1500 

Wymagane 
dokumenty 

 
- Podanie o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, 
-Do wglądu dowód osobisty, 
-Dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia wraz z 
urzędowym tłumaczeniem  
- Dowód uiszczenia opłaty 

Wysokość opłaty 

• Opłata skarbowa wnoszona w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu w wysokości: 
39 zł 

           Numer konta bankowego 
           Bank Pekao SA    Nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264 

Termin realizacji 
sprawy  

Odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego dokonuje się w formie 
czynności materialno-technicznej.  
Wnioski o odtworzenie załatwiane są bez zbędnej zwłoki.  
Jeżeli  załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy 
następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie 
skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania 
 

  Podstawa prawna 
sprawy 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego / tekst        
jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2224 / 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / tekst jednolity Dz.U. z  2018 
r. poz. 1044 /                                                                                  

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego                
/ tekst jednolity Dz.U. z  2018 r.. poz. 2096 z późn. zm. / 

 

Tryb odwoławczy 
sprawy 

Od decyzji odmownej wydanej przez Kierownika USC w Grodzisku Mazowieckim 
przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, za pośrednictwem 
Kierownika USC w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 



Uwagi 

Do złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba , której akt 
dotyczy, inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku 
odtworzenia aktu zgonu 
 
Po odtworzeniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydaje się odpis zupełny 
aktu stanu cywilnego.  
Jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon miało miejsce za granicą i został dla potwie 
rdzenia tych zdarzeń sporządzony w danym państwie dokument stanu cywilnego, ale brak 
jest odpisu tego dokumentu i ponadto jego uzyskanie nie jest możliwe lub wiąże się z 
poważnymi trudnościami można żądać odtworzenia zagranicznego dokumentu do rejestru 
stanu cywilnego. 
Jeżeli osoba, której zdarzenie dotyczy ma sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego 
może, wraz z wnioskiem o odtworzenie, złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych 
zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.  
 

Wzory wniosków 

1. Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia. 
2. Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa. 
3. Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu. 

dostępne na stronie www.grodzisk.pl oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego 

Uwaga: aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz w roku 
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