
 

 

URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU 
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15.12.2015r. KARTA USŁUG 
Nr karty: 

07/USC 

TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU 
CYWILNEGO 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Urząd Stanu Cywilnego 
Ewa Kalisz – z-ca Kierownika USC 
Pokój nr 111 – I piętro /tel. 34 3575 100 wew. 40/ 
Godziny pracy poniedziałek-piątek 7.30-15.30 
 

Wymagane 
dokumenty: 

- wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, 
- oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego urzędowym tłumaczeniem na  
  język polski przez tłumacza przysięgłego lub wielojęzyczny odpis aktu stanu cywilnego,     
  wydany zgodnie z przepisami Konwencji nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, 
- do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość 
 

Opłaty: 

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji - 50 zł 
 Wpłata gotówką w kasie tut. Urzędu na parterze albo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  
w Dobrodzieniu: BS Leśnica O/Dobrodzień 89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 
 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

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

Tryb 
odwoławczy: 

 
Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji o odmowie 
dokonania transkrypcji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego, w 
terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego. 
 

Podstawa 
prawna: 

- art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z     

  2014 r.,  poz. 1741 ze zm.) 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2015 r. poz.783 ze zm.) 

Informacje 
dodatkowe: 

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać 

przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. 

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu 

cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o 

polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL. 

Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich 
posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik 
urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności 
materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, 
jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji. 
 
Po transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny aktu stanu 
cywilnego. 
 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

 
w załączeniu 

 
Opracowała: Zofia Ulfig – Z-ca Kierownika USC , data: 20.07.2005r. 
Aktualizacja: Ewa Kalisz – Z-ca Kierownika USC, data:15.12.2015r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data 15.12.2015r. 
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