
 Krzykosy, dnia  

(imię i nazwisko wnioskodawcy)   
   

(miejsce zamieszkania)   
   

tel. kontaktowy (niezastrzeżony)   

   

(imię i nazwisko współmałżonka)   

   

(miejsce zamieszkania współmałżonka)   

 

 
Urząd Stanu Cywilnego 

w Krzykosach 
 

 
W N I O S E K 

 

o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego  
w drodze transkrypcji 

 
Zwracam się z prośbą o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (aktu 

małżeństwa) do rejestru stanu cywilnego sporządzonego przez Urząd Stanu Cywilnego  
Hgh 
(inną  instytucję:  ) w  

dnia  nr aktu  

dotyczącego zawiązku małżeńskiego zawartego pomiędzy: 

 

którzy zawarli związek małżeński dnia:  w miejscowości:   

państwo:   
 
Proszę o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym akcie małżeństwa do 
reguł pisowni polskiej, zgodnie z wcześniej sporządzonymi w Polsce aktami stanu 
cywilnego. 
 
Oświadczam, że przedkładany zagraniczny dokument stanu cywilnego nie został 
transkrybowany do rejestru stanu cywilnego, czy też wpisany do polskich ksiąg stanu 
cywilnego. 
 
W związku faktem , iż zagraniczny dokument stanu cywilnego nie zawiera zapisu o 
oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu 
małżeństwa oraz oświadczeń w sprawie nazwisk dzieci zrodzonych z tego małżeństwa *) 
oświadczamy, co następuje:  
 
Oświadczam, że po zawarciu małżeństwa noszę nazwisko:  

Mąż   

Krzykosy, dnia    

 (czytelny podpis) 

 
Oświadczam, że po zawarciu małżeństwa noszę nazwisko:  

Żona   

Krzykosy, dnia    

 (czytelny podpis) 
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*) niepotrzebne skreślić 

Oświadczamy, że dzieci zrodzone z tego małżeństwa będą nosiły nazwisko:  

  

Krzykosy, dnia    

 (czytelny podpis małżonków) 

 
Wnioskodawca/y: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, małżonek, rodzeństwo, 
pełnomocnik oraz osoba, która wykaże interes prawny*). 
 
Do wniosku załączam: 
 

1) zagraniczny akt stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem przysięgłym/urzędowym ….. 
 

2) kserokopię/e dokumentu/ów tożsamości ….. 
 

3) pełnomocnictwo (od jednej strony ….. / wspólne …..) 
 

    

 (czytelny podpis wnioskodawcy/ów) 

 
 
Wnioskodawca wskazał następujące strony postępowania: 

1)   

2)   
 
 
Adnotacje o opłacie skarbowej: 
Opłata skarbowa:  za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po transkrypcji – 50 zł 
(Podstawa prawna: (Część II ust.1 pkt. 6 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 , poz. 1827) ) 
 
 

Opłatę w wysokości 50,00 zł uiszczono w dniu   

Wpłata na rachunek bankowy/nr pokwitowania   
 
 
 
 
 

Odebrałem/am 1 odpis zupełny aktu małżeństwa nr  

na formularzu nr  

  

 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 


