Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (transkrypcja).
Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu
stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i
nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.
Wymagane dokumenty:
1.Wypełniony wniosek.
2. Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji.
3. Urzędowe tłumaczenie zagranicznego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza
przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
4. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Opłaty:
Po transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny, którego
wydanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 50zł.
Termin i sposób załatwienia:
W przypadku składania wniosków przez cudzoziemców, którzy nie władają językiem
polskim wymagana jest obecność tłumacza.
Transkrypcji podlega dokument wydany przez władze kraju, w którym miało miejsce
zdarzenie, który w tym państwie uznawany jest za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumetu
urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
Wniosek o dokonanie transkrypcji można złożyć w dowolnie wybranym USC i może go
złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub osoba, która wykaże interes
prawny w transkrypcji.
Transkrypcja jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny
dokument stanu cywilnego żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub
ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
Przy składaniu wniosku o transkrypcję można wnioskować o dostosowanie pisowni danych
zawartych w akcie do reguł pisowni polskiej.
Podstawa prawna: Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2224 ze zm.), ustawa
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.).
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski
pok. nr 11
tel. 614453060, 614453061, 614453062
Obowiązek informacyjny:
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują
od 25 maja 2018r.

