Rodzaj czynności

Wysokość Opłaty w JPY

1.Czynności paszportowe
Wydanie paszportu 10-letniego

14 700

Wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia

4 700

Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego
w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która nie ukończyła 70 roku życia

2 000

Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach osobie, która ukończyła 18, a nie
ukończyła 70 lat

5 400

Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach małoletniemu do 18 roku życia

4 000

Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która ukończyła 70 lat

0

Wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego
paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego
posiadacza

43 900

Wydanie małoletniemu do 13 roku życia nowego paszportu przed upływem terminu ważności
dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn
zawinionych przez opiekuna osoby
małoletniej

27 900

2. Czynności w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego
Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego
wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie
nadania obywatelstwa polskiego

47 900

Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem
decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*

5 400

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się
obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się
obywatelstwa polskiego*

47 900

3. Czynności wizowe

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej lub wizy Schengen

8 000

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub
wizy krajowej

8000

4. Zaświadczenia i zezwolenia
Wydanie zaświadczenia zezwalającego na przywóz broni na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub przewóz broni w tranzycie

8 000

Wydanie zaświadczenia zezwalającego na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich

6 700

Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01–4.02

4 000

5. Legalizacje, uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne
Legalizacja dokumentu

4 000

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego
na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

12 000

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego
na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach
powtarzalnych

4 000

Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym
oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu

8 000

Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii
z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu

4 000

4 000

Poświadczenie własnoręczności podpisu

4 000

Poświadczenie daty okazania dokumentu, w tym faktury, rachunku lub świadectwa pochodzenia

4 000

Wykonanie innej czynności notarialnej

4 000

6. Czynności w sprawach dotyczących stanu cywilnego

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, zorganizowanie
uroczystości w urzędzie konsularnym, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
oraz oświadczeń w sprawie nazwiska małżonków i ich dzieci, sporządzenie protokołu z przyjęcia
przedmiotowych oświadczeń, przekazanie dokumentacji do urzędu stanu cywilnego w kraju
oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa

66 500

Przygotowanie dokumentacji związanej z wpisaniem zagranicznego dokumentu dotyczącego
stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego

6 700

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

6 700

Przygotowanie dokumentacji związanej z wydaniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego
zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą wraz z doręczeniem
przedmiotowego zaświadczenia

6 700

Przeprowadzenie procedury uznania ojcostwa i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu
stanu cywilnego

6 700

Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w
kraju

6 700

7. Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej

Przyjęcie protestu morskiego, sporządzenie protokołu wypadku morskiego

Wystawienie, przedłużenie lub uzupełnienie książeczki żeglarskiej

Wystawienie lub przedłużenie ważności certyfikatu bezpieczeństwa statku

Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

39 900

6 700

26 600

5 400

8. Inne czynności

Przekazanie korespondencji do kraju drogą urzędową

2 700

Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku
o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie Karty Polaka

6 700

0

