
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 6 lutego 2015 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego 

 

(druk nr 822) 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. – PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz. 

U. poz. 1741 i 1888) 

 

Art. 119. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628) w 

załączniku do ustawy: 

1)  w części I: 

a)  w ust. 2 w kolumnie 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 1 2 3 4 

      2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu 

ojcostwa lub oświadczeń małżonków, że 

dziecko będzie nosiło takie samo 

nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich 

wspólne dziecko 

 b)  uchyla się ust. 3 i 4; 

2)  w części II ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 1 2 3 4 

 1. Zaświadczenia, w tym również 

odpisy dokumentów, wydawane 

przez kierowników urzędów stanu 

cywilnego oraz archiwa państwowe: 

  1) odpis wydawany z akt stanu 

cywilnego, dotyczący obywateli 

polskich przebywających poza 

granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, przeznaczony wyłącznie 

na potrzeby polskich 

przedstawicielstw 

dyplomatycznych lub urzędów 

konsularnych 

[2) odpisy skrócone wydawane w 

sprawach dokumentów 

stwierdzających tożsamość; 

zwolnienie to przysługuje również 

cudzoziemcom, którym udzielono 

zezwolenia na osiedlenie się lub 

nadano status uchodźcy w 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 

1) zaświadczenie stwierdzające, że 

zgodnie z prawem polskim można 

zawrzeć małżeństwo 

38 zł 

2) zaświadczenie o stanie cywilnym 38 zł 

3) zaświadczenie o zamieszczonych 

lub niezamieszczonych w rejestrze 

stanu cywilnego danych dotyczących 

wskazanej osoby 

24 zł 

4) zaświadczenie o nieposiadaniu księgi 

stanu cywilnego 

24 zł 

5) odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł 

6) odpis zupełny aktu stanu cywilnego 

wydany po dokonaniu transkrypcji 

50 zł 
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7) odpis zupełny aktu stanu cywilnego 

wydany po dokonaniu rejestracji 

urodzenia albo zgonu, które nastąpiły 

poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej i nie zostały tam 

zarejestrowane albo rejestracji 

urodzenia, zawarcia małżeństwa albo 

zgonu, które nastąpiły poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeżeli w państwie urodzenia, 

zawarcia małżeństwa albo zgonu nie 

jest prowadzona rejestracja stanu 

cywilnego 

39 zł obywatelom tych państw obcych, z 

którymi Rzeczpospolita Polska 

zawarła odpowiednie 

porozumienia] 

<2) odpisy skrócone wydawane 

w sprawach dokumentów 

stwierdzających tożsamość oraz 

wydawane w sprawach Karty 

Dużej Rodziny; zwolnienie to 

przysługuje również 

cudzoziemcom, którym 

udzielono zezwolenia na 

osiedlenie się lub nadano status 

uchodźcy w Rzeczypospolitej 

Polskiej, oraz obywatelom tych 

państw obcych, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła 

odpowiednie porozumienia> 

3) odpisy zupełne wydawane w 

sprawach dokumentów 

paszportowych 

4) odpisy zupełne wydawane osobie, 

której akt dotyczy, po 

unieważnieniu wzmianki 

dodatkowej dołączonej do 

niewłaściwego aktu stanu 

cywilnego 

5) zaświadczenie o przyjętych 

sakramentach 

6) zaświadczenie potwierdzające 

uznanie ojcostwa 

7) zaświadczenie stwierdzające brak 

okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa 

 

8) odpis zupełny aktu stanu cywilnego 

wydany po dokonaniu odtworzenia 

treści zagranicznego dokumentu 

39 zł 

9) odpis zupełny aktu stanu cywilnego 

wydany po dokonaniu odtworzenia 

treści aktu stanu cywilnego w 

przypadku zaginięcia lub zniszczenia 

księgi stanu cywilnego 

39 zł 

10) odpis zupełny aktu stanu cywilnego 

wydany w wyniku sprostowania lub 

uzupełnienia dokonanego na wniosek 

39 zł 

11) odpis zupełny aktu stanu cywilnego 

wydany w wyniku przeniesienia do 

rejestru stanu cywilnego wpisu z 

ksiąg stanu cywilnego prowadzonych 

przed dniem 1 stycznia 1946 r. 

39 zł 

12) odpis skrócony aktu stanu 

cywilnego 

22 zł 

 


