
 

IK/USC/03 
WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO  

I ZAŚWIADCZEŃ 

 
 

Hasło 

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń 
 
 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Miasta w Jaśle  
Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Rynek 12, pok. 106 (1 piętro),  tel.13 448 63 44, 13 448 63 57 
godziny pracy: poniedziałek: 7.30 - 17.00, wtorek - czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.00.  
 
 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego 
pok. 106 - 1 piętro. 

2. Dowód stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej wniosek o wydanie odpisów aktu stanu 
cywilnego lub wydania zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego. 

 
 

Sposób załatwienia sprawy 

Wniosek wg formularza FO/IK/USC/03/01 składamy bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego  
w pok. 106 - 1 piętro. Wniosek można przesłać drogą elektroniczną - wnioskodawca powinien 
opatrzyć go  kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP. 

 
Opłaty 

Wnioskodawca wnosi opłaty skarbowe za wydanie 1 egz.: 
- odpisu  skróconego i wielojęzycznego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł, 
- odpisu  zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 zł, 
- zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz      
  zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł,  
- od pozostałych zaświadczeń - 26,00 zł, 
- opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł. 
Opłatę skarbową można uiścić: 
-na miejscu, w kasie urzędu, 
-przelewem na konto Miasta Jasła nr rachunku 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. 
 

Czas załatwienia sprawy 

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu 
cywilnego (USC w Jaśle) wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.  
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu został złożony do Kierownika USC, który nie przechowuje księgi 
stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 
W przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego czas oczekiwania może wydłużyć się do 1 
miesiąca. 



 
 
Inne informacje istotne dla interesantów 

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze 
Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub 
jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, 
opiekunowi, osobie, która wykaże interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom 
społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich statutem i przemawia za tym interes społeczny, oraz 
organom administracji publicznej, jak również Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 
Wywiadu Wojskowego, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej w Służbie Więziennej, 
a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. 
 
Bezpłatnie wydawane są odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub 
niezamieszczonych w Rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby do spraw 
m. in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), 
ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, 
szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), 
Karty Dużej Rodziny, wystawienia dowodu osobistego i paszportu. 
 


