
WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM 

1. Dokumenty od wnioskodawcy(klienta) 

Zaświadczenie jest wydawane dla osoby której z zaświadczenie dotyczy. 

- podanie ( druk podania stanowi załącznik ) 

-dokument tożsamości  strony do wglądu : dowód osobisty lub paszport 

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym  jest sporządzony w Rejestrze 

Stanu Cywilnego akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa). 

2. Opłata skarbowa  - 38, 00 zł. 

3. Forma załatwienia: 

1)Zaświadczenie o stanie cywilnym. 

2)Decyzja o odmowie wydania zaświadczenia. 

4. Termin załatwienia  

1) Jeżeli akt stanu cywilnego niezbędny do wydania zaświadczenia znajduje się w 

rejestrze stanu cywilnego jego wydanie następuje niezwłocznie. 

2) Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do 

kierownika USC , który przechowuje księgę stanu cywilnego ( USC Słaboszów) wydanie 

zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 

3) Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do 

kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia 

następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 

4) Do 1 miesiąca ( w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego). 

5) Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. 

 

5.Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy (klienta): 

 

 Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie , której 

dotyczy. 

Może zostać wydane na wniosek  w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 



 

Posiadanie jedynie profilu zaufanego na platformie ePUAP nie jest  wystarczające 

do  otwarcia przesłanego dokumentu. 

 

Żądane zaświadczenie może zostać przesłane elektronicznie za pomocą 

platformy ePUAP , jednak warunkiem odbioru takiego dokumentu jest posiadanie 

oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego  kwalifikowanego 

certyfikatu. 

 

Zaświadczenie wydane  w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 
bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym uzyskane za pośrednictwem 
elektronicznej  skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystany 
wyłącznie w formie elektronicznej , gdyż tylko w takiej formie posiada walor 
dokumentu urzędowego. 

 

 

Zaświadczenie jest ważne  6 miesięcy od daty jego sporządzenia. 


