
  
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO WYDAJE SIĘ 

 
ART.45 USTAWY PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO 

– OSOBIE, KTÓREJ AKT DOTYCZY 
– JEJ MAŁŻONKOWI 
– WSTĘPNEMU (dziadkowie, rodzice) 
– ZSTĘPNEMU (dzieci, wnuki) 
– RODZEŃSTWU 
– PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU 
– OPIEKUNOWI 
– OSOBIE, KTÓRA WYKAŻE W TYM INTERES PRAWNY 
– SĄDOWI 
– PROKURATOROWI 
– ORGANIZACJOM SPOŁECZNYM (Cel statutowy i interes społeczny) 
– ORGANOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (do realizacji ustawowych zadań) 

 
Zgodnie z art.125 ust.3 i 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wydanie odpisu aktu stanu 
cywilnego następuje: 

– w ciągu 7 dni roboczych w urzędzie, w którym jest akt przechowywany 
– w ciągu 10 dni roboczych – jeżeli akt jest przechowywany w innym urzędzie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ZUS może pozyskać odpisy akty stanu cywilnego 
osobom wnioskującym o zasiłki macierzyńskie i 

pogrzebowe 
 
 

  

Urząd Stanu Cywilnego w Sokółce informuje osoby ubiegające się   

o ustalenia prawa do wypłat zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku 

pogrzebowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,  iż mogą 

ubiegać się o pozyskanie odpisów aktów stanu cywilnego 

bezpośrednio przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 Składając wniosek w ZUS o zasiłek, wnioskodawca powinien 

podać zakres kluczowych danych, niezbędnych do pozyskania 

przez  ZUS takiego odpisu aktu stanu cywilnego w Urzędzie Stanu 

Cywilnego 

  

Szczegółowa informacja o powyższym: 
  
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulatwienia... 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ELEKTRONICZNY  ODPIS  AKTU  STANU  
CYWILNEGO 

 
 Zachęcamy do skorzystania z e-usługi umożliwiającej 

wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. 

Dostępna, rozszerzona wersja pozwala zawnioskować drogą 

elektroniczną do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

o wydanie odpisu i uzyskać odpis od ręki – w wersji elektronicznej. 

Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów 

Państwowych , a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę 

wnioskodawcy Mój Gov. 

 

Co zrobić, aby uzyskać odpis w wersji elektronicznej? 

 Należy założyć profil zaufany, potem zalogować się do konta Mój 
GOV, a następnie wybrać e-usługę „Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego 
(urodzenia, małżeństwa, zgonu)”. Wypełniając elektroniczny formularz 
należy zaznaczyć, aby dokument został wysłany na skrzynkę Mój GOV. 

Taki uzyskany odpis, będzie miał moc prawną tylko w wersji 
elektronicznej. Automatyczny odpis będzie zawierał podpis 
kwalifikowany potwierdzający autentyczność odpisu. 

Za uzyskanie odpisu trzeba zapłacić – tak było zawsze, to nie ma 
związku z nową e-usługą: 

• 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis 
wielojęzyczny w formie papierowej), 

• 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego. 

  

 

 



 

 

 

 PLATFORMA   ePUAP 

 

 

 Urząd Stanu Cywilnego informuje o możliwości 

elektronicznego wnioskowania o: 

 

 wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 

 zgłoszenie urodzenia dziecka i nadania PESEL 

 wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 

 

 

  


