KARTA USŁUGI
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Urząd Stanu Cywilnego
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21
www.sokolowpodl.pl
tel. 25 781 75 72 / fax. 25 781 75 08
Nazwa karty usługi (sprawy):

Wpisanie do polskich ksiąg treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
I. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:
1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
2. Akt stanu cywilnego, który podlega wpisaniu lub kserokopia potwierdzona przez organ, który akt
sporządził wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza
przysięgłego lub konsula.
3. Dokument tożsamości wnioskodawcy(do wglądu).
4. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.
II. Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 50zł
Opłata może być uiszczona w Kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski lub przelewem
na konto; 84124027151111000032726046 Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz..U. z 2006r Nr
225, poz. 1635 z późn. zmianami) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności
urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
III. Termin załatwienia sprawy:
7-14 dni od złożenia wniosku.
IV. Sposób załatwienia sprawy:
 Akty stanu cywilnego sporządzone za granicą, wpisuje się do ksiąg krajowych w Urzędzie Stanu
Cywilnego miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy (w razie braku stałego pobytu w Polsce
właściwym jest Urząd Stanu Cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju, jeśli
takiego miejsca nie można ustalić sprawy załatwia Urząd Stanu Cywilnego miasta stołecznego
Warszawy.
 Można wpisać odpis tylko takiego aktu, który w świetle przepisów prawa danego państwa obcego
jest aktem stanu cywilnego, tzn. jest zapisem z zakresu rejestracji zdarzeń naturalnych(urodzenie,
zgon) i małżeństwo, dokonanym przez organ państwowy lub inny, upoważniony do prowadzenia
tej rejestracji przez prawo danego państwa.
V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny :
Małgorzata Olędzka – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Mirosława Czarnocka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
VI. Tryb odwoławczy:
Na odmowę wydania decyzji o wpisanie do polskich ksiąg treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za
granicą wnioskodawcy służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa) za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sokołowie Podlaskim

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
O dochowaniu terminu na złożenie zażalenia decyduje data wpływu do urzędu lub data stempla
pocztowego(nadania).
VII. Działamy na podstawie prawa:
1. Art. 73 Ustawy z dnia 29 września 1986r – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2011r Nr 212, poz.
1264)
2. Art. 3a. art. 4 i art. 5 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006r Nr 225, poz.
1635 z późn. zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty
skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U. z 2006r Nr 246, poz. 1804)
4. Art. 6, art. 12, art. 104, art. 127, art. 130 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn.zmianami).
5. Art. 15 i art. 51 Ustawy Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2011r, Nr 80, poz. 432)
6. Art. 25 i art. 88 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r nr 9.
poz. 59 z późn. zmianami)
VIII. Miejsce składania wniosku / dokumentów:
 w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21, pokój 28
Godziny urzędowania; 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku);
 Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

IX. Osoba do kontaktu:
Małgorzata Olędzka – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, nr tel. (25 -781 75 71
mail: m.oledzka@sokolowpodl.pl
Mirosława Czarnocka – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego nr tel .(25) 781 75-72
mail: m.czarnocka@sokolowpodl.pl
Ryszard Domański – Inspektor ds. akt stanu cywilnego nr tel . (25) 781 75-72
mail: R.domanski@sokolowpodl.pl

X. Uwagi:
Nie jest dopuszczalne wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, jeśli akt stanu
cywilnego znajduje się w księdze przechowywanej w innym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski.
Opracował/a:
Małgorzata Olędzka

Zaopiniował/a:
Maria Truszkowska
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