Opatów dnia……………………………….
……………………………………..
Imię i nazwisko wnioskodawcy

………………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy

Nr ważnego dokumentu tożsamości:

Nr ważnego dokumentu tożsamości:

………………………………………………

………………………………………………

PESEL……………………………………..

PESEL……………………………………..

Adres korespondencyjny

Adres korespondencyjny

………………….…………………………

………………………………………………

……………………………………………..

………………………………………………

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w: …………………….......

WNIOSEK:

o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji
zagranicznego aktu małżeństwa

Proszę o zarejestrowanie treści załączonego aktu małżeństwa dotyczącego :
…………………………………………………………………………………………………..
/imiona i nazwiska osób/
Zagraniczny akt stanu cywilnego został sporządzony w: ………………………………………
/miasto i kraj/
Małżeństwo zostało zarejestrowane w: ..……………………………………………………….
/miasto lub urząd/
I. Dane dotyczące zawarcia małżeństwa:
1. data zawarcia małżeństwa……………………………………………………………….
2. miejsce zawarcia małżeństwa: ………………………………………………………….
II. Dane dotyczące osób zawierających małżeństwo:
Mężczyzna

Kobieta

1. nazwisko w chwili
zawarcia małżeństwa:
2. imię (imiona):

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

3. nazwisko rodowe:

………………………. ……….…………………..

4. stan cywilny

………………………. …………………………...

5. data urodzenia:

………………………. …………………………...

6. miejsce urodzenia:

………………………. …………………………...
III. Nazwiska noszone po zawarciu małżeństwa:

2. mężczyzny:

……………………….……………………………

3. kobiety:

……………………….…………………………...

4. dzieci:

……………………….…………………………...

Oświadczam, że ten akt nie został zarejestrowany w księgach stanu cywilnego na terenie RP.
UWAGA: deklarowane dane, które nie występują w przedłożonym akcie małżeństwa, mogą zostać
wpisane do polskich ksiąg s.c., jeżeli zostaną potwierdzone przez dodatkowe dokumenty
uzupełniające. W przypadku rezygnacji z czynności uzupełnienia, dostosowania lub
sprostowania należy skreślić punkty A oraz B i zakreślić punkt C.
A. Proszę o uzupełnienie nowopowstałego odpisu aktu małżeństwa o dane, które nie figurują w
zagranicznym akcie małżeństwa, w oparciu o akty stanu
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
B. Proszę o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym akcie małżeństwa do reguł
pisowni polskiej, zgodnie z wcześniej sporządzonym w Polsce aktami stanu
cywilnego
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
C.

Zostałam/em poinformowana/y o możliwości uzupełnienia/ dostosowania aktu.
Rezygnuję z powyższych czynności.

…………………………..
/podpis małżonki/

………………………………..
(podpis małżonka/

W załączeniu :
1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 50zł. za wydanie odpisu zupełnego aktu po dokonaniu
transkrypcji
2) akt małżeństwa sporządzony poza granicami kraju
3) tłumaczenie w/w aktu przez tłumacza przysięgłego
Wypełnić w przypadku gdy transkrypcja dokonywana jest na wniosek jednego ze współmałżonków.
Adres drugiego współmałżonka do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………………………………….

