
Uzupełnienie  danych w akcie stanu cywilnego 

Numer karty: 

USC.02.03 

 

1.Wymagane dokumenty: 

 wypełniony wniosek; 
 dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), 
 zagraniczny dokument stanu cywilnego ( jeżeli w państwie wystawiania jest ona uznawany za 

dokument stanu cywilnego) lub 
 inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie w którym nie 

jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego ( jeżeli  stwierdzają  one zdarzenie wcześniejsze i 
dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych). 
 
 

2.Miejsce złożenia dokumentów:Urząd Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem Ul. Rynek Duży 7, 

37-455 Radomyśl nad Sanem – pokój nr 3. 

3.Opłaty: 

• w wyniku uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 39 zł., 
• pełnomocnictwo 17 zł., 
Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu  Gminy 
w Radomyślu nad Sanem  nr 53 9439 1017 2001 0000 0882 0001 
 
4.Termin i sposób załatwienia: 
    Pozytywne załatwienie sprawy - uzupełnienie nastąpi w formie czynności materialno-technicznej, 
zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego. 
    Negatywne załatwienie sprawy – odmowa uzupełnienia nastąpi w formie decyzji administracyjnej, 
od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody. 
 
 
5.Podstawa prawna: 
 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),- 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.) 
 
6.Formularze: 

 wzór podania o uzupełnienie aktu stanu cywilnego – Druk: USC.02.03/z.1 

7.Tryb odwoławczy: 
Od decyzji o odmowie uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia 
odwołania do Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
 

8.Uwagi: 

Jeżeli w akcie stanu cywilnego stanu cywilnego brakuje danych wymaganych przez prawo , możliwe 
jest uzupełnienie takiego aktu. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego może nastąpić w trybi9e 
administracyjnym lub sądowym. 



Administracyjne uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonywane jest przez kierownika urzędu stanu 
cywilnego z urzędu lub na wniosek: 

 osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego 

 osoby mającej w tym interes prawny 

  prokuratora 
Jeżeli czynność uzupełnienia dokonywana będzie z urzędu lub inicjatywy podmiotów innych niż osoba, 

której akt stanu cywilnego dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, osoba ta zostanie 

powiadomiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego o zamiarze uzupełnienia jej aktu stanu 

cywilnego lub złożeniu wniosku o uzupełnienie. 

W przypadku uzupełnienia aktu małżeństwa dokonywanego na wniosek jednego z małżonków, 

powiadamia się o złożeniu wniosku drugiego małżonka. 

Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu 
cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający uzupełnieniu i przedłożyć dowód 
wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydawany po 
dokonaniu uzupełnienia. 
 Jeżeli podstawą uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego 
urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające 
uzupełnieniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. 
rodziców). 
 Jeżeli uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy 
załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów. 
Jeżeli akt stanu cywilnego będzie uzupełniany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma 
potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu. 
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego może nastąpić, jeżeli: 

 akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich wymaganych danych 

  istnieje możliwość uzupełnienia danych na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt 

zbiorowych  rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu, innych dokumentów 

mających wpływ na stan cywilny 

Sądowe uzupełnienie dotyczy tylko aktu zgonu w zakresie daty lub godziny zgonu, dokonywane jest 

przez sąd powszechny w postępowaniu nieprocesowym na wniosek: 

 osoby zainteresowanej 

  prokuratora 

Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd powszechny, jeżeli: 

 akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu 

  dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę 

sporządzenia tego aktu 

9.Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i aktualizację karty: 
Agata Wydra Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem. 
 
10. Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie karty: 
Jan Pyrkosz Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem 
 


