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Akt stanu cywilnego
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego [2]
Ustalenie i odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (urodzenia/małżeństwa/zgonu) [3]
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego [4]
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych [5]

Urodzenie
Dokonanie zmiany imienia dziecka [6]
Nadanie dziecku nazwiska męża matki [7]
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa [8]
Sporządzenie aktu urodzenia [9]

Małżeństwo
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
[10]
Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
[11]
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego poza lokalem USC [12]
Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym [13]
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego [14]
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym [15]
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie [16]

Zgon
Sporządzenie aktu zgonu [17]

Inne
Zmiana nazwiska lub imienia [18]

Dokumenty zagraniczne
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą [19]
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do
Unii Europejskiej [20]
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009r. z
kraju spoza Unii Europejskiej [21]

Informacje dodatkowe USC [22]
Możliwość pozyskania przez ZUS odpisów aktów stanu cywilnego do zasiłku macierzyńskiego i
zasiłku pogrzebowego. [23]
Informacje o RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) [24]
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