
Krośnice, …………………… 

 

 

…………………………………………………………………………    

(nazwisko i imię osoby/osób składającej/składających wniosek) 

………………………………………………………………………… 

 (adres do korespondencji) 

………………………………………………………………………… 
 (telefon) 

 

 

Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC)  

aktu urodzenia sporządzonego za granicą 

 

 

 

Zwracam/y się z wnioskiem o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu urodzenia 

sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w…………………………………………….  

kraj …………………………………….. W roku ………………………………. na imię                                            

i nazwisko……………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………. 

PESEL ojca  

…………………………………………. 

PESEL matki 

 

 

Przedkładam/y następujące załączniki: 

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

odpisu aktu na język polski lub 

2. Odpis wielojęzyczny aktu-oryginał*, 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 (podstawa prawna: ustawa z dnia 28.11.2014r. prawo o aktach stanu 

cywilnego t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.)* 

 

Wnioskuję/my o sprostowanie niezgodności danych zawartych w zagranicznym dokumencie, 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.) oraz uzupełnienie aktu urodzenia o wymagane dane 

(zgodnie z art. 37 ww. ustawy) na podstawie:* 

 



Akt małżeństwa rodziców nr ………………………………………… sporządzony przez 

USC……………………………… 

Akt urodzenia ojca nr ………………………………………… sporządzony przez 

USC……………………………… 

Akt urodzenia matki nr ………………………………………… sporządzony przez 

USC……………………………… 

 

 
 Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych na 

podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

 

Jako pełnomocnika do doręczeń w w/w sprawie wyznaczam/my*: 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy/ów) 

 

 

 

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r. 

poz. 1827z późn. zm.) wynosi: 50,00 zł – transkrypcja aktu stanu cywilnego, 39,00 zł - uzupełnienie 

aktu stanu cywilnego, 39,00 zł – sprostowanie aktu stanu cywilnego 

Należności z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na konto Gminy Krośnice: 

Bank Spółdzielczy o/Krośnice Nr rachunku: 34 9582 1023 2002 0200 0101 0002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


