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nazwisko i imi? wnioskodawcy 

adres miejsca zamieszkania (ulica, nr, kod, miejscowos6) 

WNIOSEK O TRANSKRYPCJE ZAGRANICZNEGO AKTU MALZENSTWA 

Prosz? o wpisanie do polskiej ksi^gi stanu cywilnego aktu malzenstwa sporz^dzonego przez 

Urz^d Stanu Cywilnego w zawieraj^cego nast^puj^c^ tresc: 

L DANE D O T Y C Z 4 C E OSOB ZAWIERAJ4CYCH MALZENSTWO: 
M^zczyzna Kobieta 

1. Nazwisko 

2. Imi? (imiona) 

3. Nazwisko rodowe 

4. Data urodzenia 

5. Miejsee urodzenia 

6. Miejsce zamieszkania 

7. PESEL 

II. DANE DOTYCZACE DATY I MIEJSCA ZAWARCIA MALZENSTWA: 

1. Data 

2. Miejsce 

III. DANE DOTYCZACE RODZICOW: 

M^zczyzna Kobieta 

1. Imi? (imiona) ojca 

2. Nazwisko rodowe ojca 

3. Imi§ (imiona) matki 

4. Nazwisko rodowe matki 

data i podpis wnioskodawcy 



IV. OSWIADCZENIE O NAZWISKACH NOSZONYCH PO ZAWARCIU MALZENSTWA: 

1. M^zczyzny 

2. Kobiety 

3. Dzieci 

PODPIS KOBIETY PODPIS M^ZCZYZNY 

V. Jako podstaw? dokonania wpisu skladam oryginalny odpis aktu malzenstwa wraz z jego 
tlumaczeniem przysi^gtym naj^zyk polski. , „̂ _̂, 
Dokumenty sluz^ce do sporz^dzenia aktu nie podlegaj^ zwrotowi. 
Oswiadczam, ze dotychczas w zadnym polskim urz^dzie stanu cywilnego nie zostala wpisana 
tresc wymienionego aktu. 

data i podpis wnioskodawcy 

Zostatem/am poinformowany/a, ze akt sporz^dzony na podstawie odpisu skroconego aktu 
zagranicznego, nie zawiera wszystkich danych okreslonych w Prawie o aktach stanu cywilnego, 
oraz 0 konsekwencjach brakuj^cych/ bl^dnych danych. 
Wobec powyzszego rezygnuj? z uzupelnienie/sprostowania wpisanego aktu. ; -

data i podpis wnioskodawcy 

Wskazuje nast?puĵ ce strony post^powania: 
I 
2 
Wyzej wskazana/e osoby wyrazaj^ zgod^ na dokonanie wpisu 

data i podpis wnioskodawcy 

Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wytycznymi Rozporz^dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (okreslane populamie jako „RODO").2. Zostalem/am poinformowana o przetwarzaniu 
moich danych osobowych zgodniez Rozporz^dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okreslane populamie jako 
„RODO").Podstaw4 prawn^ przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest ustawa prawo o aktach stanu 
cywihiego (Dz.U. z 2018.2224 zezm.). 

data i podpis wnioskodawcy 

Opiata skarbowa: 50 zl - umiejscowienie aktu malzenstwa, 
39 zl - uzupelnienie tresci aktu malzenstwa, 
Pelnomocnictwo (jesli jest sktadane) 17 zl 
Optat§ nalezy wniesc rownoczesnie z wnioskiem. 


