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Zmiana 
 

Nazwa usługi: 

Zaświadczenie o stanie cywilnym 
 

Podstawa prawna: 

 Art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6, art. 49, art. 125 ust. 3 i 4 oraz art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 
2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2064), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów 
dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r. poz. 194 ze 
zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1827), 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 
2016r., poz. 23 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. 
U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330), 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i 
planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. z 2010r. Nr 208, 
poz. 1375), 

 Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (tekst jednolity Dz. U z 2014r. poz. 1114 ze zmianami), 

 Ustawia z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r. 
poz. 1579). 

Wymagane dokumenty: 

 Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy 

 Nie jest możliwe działanie przez pełnomocnika 

 Wniosek możesz złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, na formularzu określonym 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z 
zakresu rejestracji stanu cywilnego 

 Zaświadczenie o stanie cywilnym ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. 

Wniosek można złożyć w następującej formie: 

1.Osobiście w urzędzie stanu cywilnego 

 Wniosek dotyczący wydania zaświadczenia o stanie cywilnym możesz złożyć w  Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Drzewicy 

 Pamiętaj, aby zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport 

2.  Drogą korespondencyjną  

3.  Za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Adres skrytki ePUAP: /l0k027kmx4/skrytka  /jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP/ 



UWAGA! 
Informujemy, że zaświadczenie o stanie cywilnym w formie elektronicznej może być wykorzystane 
wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywane. Wydruk takiego 
zaświadczenia nie jest dokumentem urzędowym. 

Opłaty: 

 Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38zł. 

 Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu G miny i Miasta w Drzewicy lub na rachunek  Bank 
Spółdzielczy w Przysusze Oddział w Drzewicy nr 23 9145 1011 4000 0156 2000 0025 

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy 

 Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych 
od daty złożenia wniosku, jeżeli wydanie zaświadczenia wymaga przeniesienia aktu stanu cywilnego 
do rejestru stanu cywilnego, a podanie zostało złożone do kierownika urzędu stanu cywilnego 
przechowującego księgę, w której akt został sporządzony lub w terminie do 10 dni roboczych, jeżeli 
wydanie zaświadczenia wymaga przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, a 
podanie zostało złożone do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi. 

  Odbiór zaświadczenia może nastąpić: osobiście na piśmie, pocztą na piśmie, w formie dokumentu 
elektronicznego. Zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego jest wizualizacją dokumentu w 
formacie PDF. Nie jest możliwe wydanie dokumentu w innym formacie. 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 Nazwa Stanowiska: :                  Kierownik USC Dorota Jedlińska 

 Nr pokoju                                     3 

 Nr telefonu                                  48-375-67-92 

 Godziny Pracy:                            poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  730 - 1530 

                                                      środa 830 – 1630 

 e- mail                                         dorota.jedlinska@drzewica.pl 

 

Tryb odwoławczy: 
 Nie przysługuje 

Miejsce na notatki: 
Dokument ten jest przydatny we wszystkich czynnościach urzędowych, w których znaczenie ma 
udokumentowanie stanu cywilnego, np.: regulacja pobytu, zgłoszenie narodzin dziecka, podpisanie kontraktu 
o wspólnym mieszkaniu. 

 Miejsce składania wniosku: 
 

 w kraju - wybrany urząd stanu cywilnego w Polsce, 

 za granicą – konsul polski  - wizyta w serwisie sprawy prawne umawiana przez stronę 
internetową konsulatu. Czas oczekiwania – około 6 tygodni, wydawane w języku urzędowym polskim. 

Osoby, które będą chciały uzyskać zaświadczenie o stanie cywilnym z Polski powinny złożyć odpowiedni 

Wniosek bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne, wydobycie zaświadczeń o stanie 

cywilnym nie jest możliwe za pośrednictwem  konsula. 

Jeżeli zdecydują się Państwo na przesłanie pocztą do USC w Polsce wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie 

cywilnym (każdorazowo prosimy o uzgadnianie takiej możliwości z USC), w Wydziale Konsularnym można 

poświadczyć podpis na tym wniosku. 

W tym celu należy umówić się na wizytę prawną w wybranym konsulacie RP. 
UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22 
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Pouczenie

Zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.): Kto, składając zeznanie mające służyć
za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.

Oświadczam, że nie istnieją okoliczności mające wpływ na stan cywilny,
nieodzwierciedlone w rejestrze stanu cywilnego.

 

 panna/kawaler
 zamężna/żonaty
 rozwiedziona/rozwiedziony
 wdowa/wdowiec

 

Składam wniosek o wydanie zaświadczenia o moim stanie cywilnym, to jest: 

E-mail nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie wydania zaświadczenia.

Adres e-mail

Numer nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie wydania zaświadczenia.

Numer telefonu

   - MiejscowośćKod pocztowy

  Numer lokaluNumer domu

Ulica

Numer PESEL,
jeżeli został nadany

Nazwisko

Imię (imiona)

Przykład wypełnionego wniosku znajdziesz na stronie internetowej prowadzonej
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 
Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim3.

Pole wyboru zaznaczaj  lub z x2.

WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI1.

Instrukcja wypełniania w trzech krokach

1.  Dane wnioskodawcy, treść wniosku i oświadczenie

Adres do korespondencji

Oznaczenie organu, do którego
kierowany jest wnioseka Rzeczpospolita

Polska
USC/W/11

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
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Własnoręczny czytelny
podpis osoby, która

składa wniosek

Miejscowość

    - -

i dd-mm-rrrr

Data

 dowód należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty
 inny (jaki)

 

 osobiście na piśmie
 pocztą na piśmie
 w formie dokumentu elektronicznego

 

Chcę odebrać dokument: 

2. Sposób odbioru zaświadczenia

3. Załączniki

4. Miejsce i data sporządzenia

5. Podpis

Adnotacje urzędowe (wypełnia urzędnik)
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