
                     
 

KARTA USŁUGI 
Nazwa wydziału / referatu /  
równorz ędnej komórki 
organizacyjnej  

Urząd Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi : WPISYWANIE DO POLSKICH KSI ĄG AKTU STANU 
CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANIC Ą 

Wymagane dokumenty: - wniosek osoby zainteresowanej 
- akt stanu cywilnego sporządzony za granicą 
- urzędowe tłumaczenie w/w aktu na język polski dokonane  

przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula  
Opłaty skarbowe: decyzja  - 50 zł    

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Gminy Łask  
91  1240 3288 1111 0000 2807 7365.         

Opłaty administracyjne:  nie pobiera się 
Termin załatwienia:  1- miesiąc 
Miejsce złożenia dokumentów: 
 

 Urząd Stanu Cywilnego w Łasku 
 98-100  Łask, ul. Warszawska 14,  pokój Nr  39– II piętro  
 w godz. : poniedziałek-piątek    730 – 1530  
                 

Osoba odpowiedzialna za 
załatwienie sprawy 

Lilia Ślusarczyk – Grącka – II piętro, pok. Nr 39,  
tel. /43/ 676-83-00 wew. 339,  /43/ 676-83-39 

Odwołanie:  przysługuje  do  Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem 
 Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łasku w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji 

Podstawa prawna: 
 

- Prawo o aktach stanu cywilnego ustawa z dnia 29 września 
1986 r. (t .j.  Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) 

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
      (t. j.  Dz. U.2012 r. poz. 1282 ze zm.)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia 
ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i 
zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich 
odpisów, zaświadczeń i protokołów 

     ( Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz.884 ze zm.) 
 -    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. 
      w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  
      (Dz. U.  z 2007 r. Nr 187 poz.1330).           

Dodatkowe informacje:  
Formularz do pobrania karta usługi wraz z wnioskiem jest dostępna w Biurze Obsługi 

Interesanta, parter lub w pok. Nr 39 – II piętro oraz w BIP na 
stronie www.bip.lask 

   
      Opracował:                                              Sprawdził                                       Zatwierdził: 
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