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……………, dn.……………. 

………………………………………. 
(imię i nazwisko mężczyzny) 

 

………………………………………. 
(adres zameldowania /ostatni adres zameldowania) 

 

………………………………………. 
(Nr dokumentu tożsamości) 
 

………………………………………. 
(Nr  PESEL) 

 

…………………………………….… 
(Nr  telefonu-adres do korespondencji) 

 

 
 

………………………………………. 
(imię i nazwisko kobiety) 

 

………………………………………. 
(adres zameldowania /ostatni adres/) 

 

………………………………………. 
(Nr dokumentu tożsamości) 

 

 

…………………………………......... 
(Nr  PESEL) 

Kierownik  

Urzędu Stanu Cywilnego  

 

 

WNIOSEK  
 

Proszę o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa 

Pana   …………………………………………………………………………….…...…………   

i  Pani …………………………………………………………………………………..….…… 

sporządzonego w: ………………………………………………………………….…………… 

                                                                               (miasto i kraj) 

 
 

Oświadczam, że ten akt nie został zarejestrowany w księgach stanu cywilnego na terenie RP. 

 

1. Dane osób, które zawarły małżeństwo: 

    mężczyzna    kobieta 

 Imię (imiona)        ………….………..……..……  ………..……………………….. 

 Nazwisko           …………..……………….…  ………………….……………… 

 Nazwisko rodowe  ……………..………….……  …………………………………. 

 Stan cywilny          …………..….…………...……  ………….……………..………. 

 Data urodzenia ……………..…….…………  ……………………………….… 

 Miejsce urodzenia  ……………..…….…………  ……………………………….… 
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2. Data i miejsce zawarcia małżeństwa: 

Data ……………………………………………………..………………………………..…….. 

Miejsce ……………………………………………………………….……………………..…. 
                                                                     (miasto i kraj) 

 

 

3. Dane rodziców:  

Ojciec mężczyzny   Ojciec kobiety 

Imię (imiona)         …………………..……………  ………………………..……..…… 

Nazwisko             ……………..…….…………  …………………………………… 

Nazwisko rodowe ……………..….……………  …………………….……..…..….. 

                                              Matka mężczyzny                                Matka kobiety 

Imię (imiona)          ….……………..……………             …………………………..……..… 

Nazwisko             ……………...…….…………  ……………………………..…..… 

Nazwisko rodowe   ……………..….……………  …………………….……..…..….. 

 

4. Nazwiska małżonków po zawarciu małżeństwa: 

 Mężczyzny   …………………………………………………….. 

 Kobiety            …………………………………..……………….. 

5. Nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa: 

            Dzieci           ……………………………………………………… 

 

Proszę o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do  reguł 

pisowni polskiej poprzez wpisanie:  

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

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

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

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

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

 

 

  Załączone dokumenty: 

 1. Zagraniczny dokument 

 2. Tłumaczenie oryginału na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego  

 3. …………………………………….…………………………………………… 

 

 

……….……………………..                                                          ..………………………… 
 (podpis mężczyzny)        (podpis kobiety) 
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        Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego nie zawiera zapisu o oświadczeniu 

małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie 

mogą złożyć takie oświadczenie w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie 

złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał 

transkrypcji. W tym samy trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie 

nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa-art.106 pkt.1 Ustawy z dnia 28 listopada 

2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego. 

 

Oświadczenie o nazwisku: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

 

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

                   (podpis mężczyzny)                                                                                                                          (podpis kobiety) 

 


