
………………………………….......................                              Wadowice Górne, dnia ……………………….. 

Imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

………………………………………………… 

Adres 

 

………………………………………………….. 

 

       KIEROWNIK 

       URZĘDU STANU CYWILNEGO 

       W WADOWICACH GÓRNYCH 
 

 

WNIOSEK 

O WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO 

AKTU URODZENIA SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ 

 

 Wnoszę o wpisanie do rejestru stanu cywilnego w drodze  transkrypcji aktu urodzenia: 

 

 …...................................…........................................................................................................... 

                         ( imię i nazwisko , data urodzenia, miejsce urodzenia, państwo) 

                    

…................................................................................................................................................... 

        

 

PESEL osoby, której akt dotyczy …………………………………………………………….. 

 

PESEL matki …………………………………………………………………………………… 

 

PESEL ojca ……………………………………………………………………………………  

 

Przedkładam/y następujące załączniki: 

 

1. Oryginał odpisu aktu, który nie podlega zwrotowi oraz urzędowe tłumaczenie odpisu 

na   język polski lub 

1. Oryginał odpisu wielojęzycznego aktu* - który nie podlega zwrotowi 

 

Jednocześnie oświadczam/y, że wyżej wymieniony akt nie został wpisany do Rejestru Stanu 

Cywilnego w Polsce (polskich ksiąg USC). 

 

 

Wnioskuję/my o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do 

reguł pisowni polskiej (zgodnie z art. 104 ust. 7 ww. ustawy) - TAK/NIE* 
 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 



 

Wnioskuję/my o uzupełnienie  aktu urodzenia (zgodnie z art. 37 ww. ustawy) o brakujące 

dane TAK/NIE* 

Wnioskuję/my o sprostowanie aktu urodzenia (zgodnie z art. 35 ww. ustawy)- TAK/NIE* 

na podstawie: 

 

akt małżeństwa rodziców nr ……………………………………………………………. 

Sporządzony przez USC ………………………………………………………………………* 

 

akt urodzenia ojca nr ………………….……………..…………………………….. 

sporządzony przez USC ………………………………………....................................………* 

 

akt urodzenia matki nr ………………………….……………….……………………… 

sporządzony  przez USC ………………………………………………………………………* 

 

     

                                                   …………………………………………………………. 
              podpis wnioskodawcy 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

INFORMACJA 

 

Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia oznacza dosłowne przeniesienie treści tego aktu   do 

rejestru stanu cywilnego bez dokonywania jakichkolwiek zmian w trybie czynności 

materialno-technicznej. Opłata skarbowa za wpisanie zagranicznego aktu wynosi 50 zł. 

2.   Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera danych wymaganych przez polskie prawo wtedy 

podlega uzupełnieniu (art. 37 prawo o a.s.c.). 

3.   Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu (art. 35 prawa o a.s.c.) 

Sprostowanie/uzupełnienie następuje w drodze czynności materialno-technicznej, opłata 

skarbowa wynosi 39 zł. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wadowice Górne, dnia ………………………….. 

 

 

…………………………………..…………….......................   
Imię i nazwisko osoby (osób składających wniosek) 

 

……………………………….……………………………… 
Adres 

 

….............................................................................................   
 

        Kierownik  

        Urzędu Stanu Cywilnego 

        w Wadowicach Górnych 

 
 

WNIOSEK 

O WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO 

AKTU MAŁŻEŃSTWA SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ 

 

 Proszę o wpisanie do rejestru stanu cywilnego w drodze  transkrypcji aktu małżeństwa 

 

zawartego dnia: …................................................ w …............................................................... 

        

kraj ….......................................................... na imiona i nazwiska …………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

PESEL żony …………………………………………………………………………………… 

 

PESEL męża ……………………………………………………………………………………  

 

Przedkładam/y następujące załączniki: 

 

1. Oryginał odpisu aktu, który nie podlega zwrotowi oraz urzędowe tłumaczenie odpisu 

na język polski lub 

2. Oryginał odpisu wielojęzycznego aktu* - który nie podlega zwrotowi 

 

Jednocześnie oświadczam/y, że wyżej wymieniony akt nie został wpisany do Rejestru Stanu 

Cywilnego w Polsce (polskich ksiąg USC). 

 

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741 ze zm.) oświadczam/y, że nazwiska noszone po zawarciu 

związku małżeńskiego brzmią: 

 

- mężczyzna: ………………………………………………… 

 

- kobieta: …………………………………………………….. 

 

- dzieci: ……………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 



Wnioskujemy o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do 

reguł pisowni polskiej (zgodnie z art. 104 ust. 7 ww. ustawy) - TAK/NIE* 
 

Wnioskuję/my o uzupełnienie  aktu małżeństwa (zgodnie z art. 37 ww. ustawy) o brakujące 

dane TAK/NIE* 

Wnioskuję/my o sprostowanie aktu małżeństwa (zgodnie z art. 35 ww. ustawy)- TAK/NIE* 

na podstawie: 

 

mężczyzna akt urodzenia nr ………………….……………..…………………….. 

sporządzony przez USC ……………………………………………………………...………… 

 

kobieta akt urodzenia nr ………………………….……………….…………………….. 

sporządzony przez USC …………………………………..……………………………………. 

 

 

 

     

                                                   …………………………………………………………. 
              podpis wnioskodawcy/ów 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

INFORMACJA 

 

Wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa oznacza dosłowne przeniesienie treści tego aktu   

do rejestru stanu cywilnego bez dokonywania jakichkolwiek zmian w trybie czynności 

materialno-technicznej. Opłata za wpisanie zagranicznego aktu wynosi 50 zł. 

2.   Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera danych wymaganych przez polskie prawo wtedy 

podlega uzupełnieniu (art. 37 prawo o a.s.c.). 

3.   Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu (art. 35 prawa o a.s.c.) 

Sprostowanie/uzupełnienie następuje w drodze czynności materialno-technicznej, opłata 

skarbowa wynosi 39 zł. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



………………………………….......................  Wadowice Górne, dnia ……………………….. 

Imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

………………………………………………… 

Adres 

 

…………………………………………………. 

 

 

       KIEROWNIK 

       URZĘDU STANU CYWILNEGO 

       W WADOWICACH GÓRNYCH 
 

 

 

WNIOSEK 

O WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO 

AKTU ZGONU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ 

 

 

 Wnoszę o wpisanie do rejestru stanu cywilnego w drodze  transkrypcji aktu zgonu: 

 

 …...................................…........................................................................................................... 

                         ( imię i nazwisko osoby zmarłej, data zgonu, miejsce zgonu, państwo) 

                    

…................................................................................................................................................... 

 

PESEL osoby której akt dotyczy ……………………………………………………………… 

 

PESEL małżonka osoby zmarłej ……………………………………………………………… 

                   

 

Przedkładam następujące załączniki: 

 

1. Oryginał odpisu aktu zgonu, który nie podlega zwrotowi oraz urzędowe tłumaczenie 

odpisu na język polski lub 

2. Oryginał odpisu wielojęzycznego aktu zgonu* - który nie podlega zwrotowi 

 

Jednocześnie oświadczam, że wyżej wymieniony akt nie został wpisany do Rejestru Stanu 

Cywilnego w Polsce (polskich ksiąg USC). 

 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 



Wnioskuję o uzupełnienie  aktu zgonu (zgodnie z art. 37 ww. ustawy) o brakujące dane 

TAK/NIE* 

Wnioskuję o sprostowanie aktu zgonu (zgodnie z art. 35 ww. ustawy)- TAK/NIE* 

na podstawie: 

 

akt małżeństwa nr ………………….……………..………………………………..….. 

sporządzony przez USC …………………………………...……...……………………….…… 

 

akt urodzenia nr ………………………….……………….…………………….……..  

sporządzony  przez USC ………………………………………….……………………….…… 

 

 

 

     

                                                   …………………………………………………………. 
              podpis wnioskodawcy 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

INFORMACJA 

 

Wpisanie zagranicznego aktu zgonu oznacza dosłowne przeniesienie treści tego aktu   do 

rejestru stanu cywilnego bez dokonywania jakichkolwiek zmian w trybie czynności 

materialno-technicznej. Opłata za wpisanie zagranicznego aktu wynosi 50 zł. 

2.   Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera danych wymaganych przez polskie prawo wtedy 

podlega uzupełnieniu (art. 37 prawo o a.s.c.). 

3.   Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu (art. 35 prawa o a.s.c.) 

Sprostowanie/uzupełnienie następuje w drodze czynności materialno-technicznej, opłata 

skarbowa wynosi 39 zł. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



…………………………………….. 

           (miejscowość, data) 

………………………….…………………………… 

imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa 

 

……………………………………………………… 

adres do korespondencji 

 

……………………………………………………… 

seria i numer dokumentu tożsamości 

 

…………………………………………………… 

PESEL 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Niniejszym udzielam Pani/Panu* …………………………………………………………….. 
        (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

 

legitymującej(mu) się dowodem osobistym seria nr ………………………………wydanym 

 przez ………………………………..… pełnomocnictwa w sprawie przeniesienia do rejestru 

 stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dotyczącego: 

………………………………………………………………………………………………….. 
                     (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

              (data i miejsce urodzenia, kraj) 

 

 

Ponadto upoważniam pełnomocnika do uzupełnienia*, sprostowania* oraz odbioru odpisu 

aktu urodzenia. 

Wnioskuję o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym akcie urodzenia do 

reguł pisowni polskiej: TAK/NIE* 

Dołączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł** 

     

                            

     

                                                                            

……………………………………… 
                     (data i podpis) 

 

*Niepotrzebne skreślić 

**Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Gminy Wadowice Górne, nr rachunku 

85 8589 0006 0220 0880 0101 0061. Zwolnione  z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: 

wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu i małżonkowi. 



…………………………………….. 

           (miejscowość, data) 

 

………………………….…………………………… 

imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa 

 

……………………………………………………… 

adres do korespondencji 

 

……………………………………………………… 

seria i numer dokumentu tożsamości 

 

…………………………………………………… 

PESEL 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Niniejszym udzielam Pani/Panu* …………………………………………………………….. 
        (imię i nazwisko)  (stopień pokrewieństwa) 

 

legitymującej(mu) się dowodem osobistym seria nr ………………………………wydanym 

 przez ………………………………..… pełnomocnictwa w sprawie przeniesienia do rejestru 

 stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dotyczącego: 

………………………………………………………………………………………………….. 
                     (imię i nazwisko małżonków) 

 

zawartego dnia …………………………………………………………………………………
                       (data, miejscowość i kraj zawarcia małżeństwa) 

 

Ponadto upoważniam pełnomocnika do uzupełnienia*, sprostowania* oraz odbioru odpisu 

aktu małżeństwa. 

Wnioskuję o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym akcie małżeństwa do 

reguł pisowni polskiej: TAK/NIE* 

Dołączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł** 

     

                            

     

                                                                            

……………………………………… 
                     (data i podpis) 

*Niepotrzebne skreślić 

**Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Gminy Wadowice Górne, nr rachunku 

85 8589 0006 0220 0880 0101 0061. Zwolnione  z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: 

wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu i małżonkowi. 



…………………………………….. 

           (miejscowość, data) 

………………………….…………………………… 

imię i nazwisko osoby udzielającej pełnomocnictwa 

 

……………………………………………………… 

adres do korespondencji 

 

……………………………………………………… 

seria i numer dokumentu tożsamości 

 

…………………………………………………… 

PESEL 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Niniejszym udzielam Pani/Panu* …………………………………………………………….. 
        (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

 

legitymującej(mu) się dowodem osobistym seria nr ………………………………wydanym 

 przez ………………………………..… pełnomocnictwa w sprawie przeniesienia do rejestru 

 stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego aktu zgonu dotyczącego: 

………………………………………………………………………………………………….. 
                     (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

              (data i miejsce zgonu, kraj) 

 

 

Ponadto upoważniam pełnomocnika do uzupełnienia*, sprostowania* oraz odbioru odpisu 

aktu zgonu. 

Dołączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł** 

     

                            

     

                                                                            

……………………………………… 
                     (data i podpis) 

 

*Niepotrzebne skreślić 

**Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Gminy Wadowice Górne, nr rachunku 

85 8589 0006 0220 0880 0101 0061. Zwolnione  z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: 

wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu i małżonkowi. 

 

 


