
 ...........................................................................  Strzelce Opolskie, dnia ………………………….. 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  
(ostanie miejsce zamieszkania wnioskodawcy na trenie RP) 

 

Numer dokumentu tożsamości: ……………… 

 

 ...........................................................................  
(imię i nazwisko współmałżonka) 

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  
(ostanie miejsce zamieszkania na terenie RP) 

 

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  
(imię, nazwisko oraz adres osoby wyznaczonej do 

korespondencji w kraju) 

Numer telefonu do kontaktu:…………………. 

 

 

WNIOSEK 

o sporządzenie polskiego aktu małżeństwa na podstawie zagranicznego aktu małżeństwa 

 

Proszę o sporządzenia polskiego aktu małżeństwa na podstawie zagranicznego aktu małżeństwa 

Państwa:  ..............................................................................................................................................  . 
                          (Imiona i nazwiska małżonków) 
Zagraniczny akt małżeństwa został sporządzony w:  ..........................................................................  . 

(miejscowość zawarcia małżeństwa i kraj) 
 

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

 

I. Dane dotyczące osób, które zawarły małżeństwo: 

 

 Mężczyzna Kobieta 

 

1. Numer Pesel ……………………………….. .  ………………………………… 

2. Imię (imiona):   ...................................................   ...................................................  

3. Nazwisko:   ...................................................   ...................................................  

4. Nazwisko rodowe:   ....................................................   ...................................................  

5. Data urodzenia:   ...................................................   ...................................................  

6. Miejsce urodzenia:   ...................................................   ...................................................  

7. Data i miejsce zawarcia małżeństwa:  ........................................................................................  

Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego 

w Strzelcach Opolskich 



8. II. Dane dotyczące rodziców: 

 

• MĘŻCZYZNY: 

 ojciec matka 

1. Nazwisko:  ...................................................   ...................................................  

2. Imię (imiona):  ...................................................   ...................................................  

3. Nazwisko rodowe:  ...................................................   ...................................................  

• KOBIETY: 

 ojciec matka 

1. Nazwisko:   ...................................................   ...................................................  

2. Imię (imiona):   ...................................................   ...................................................  

3. Nazwisko rodowe:   ...................................................   ...................................................  

 

III. Nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa: 

Na podstawie art. 106 ust.1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oświadczamy ,że 

nazwiska noszone po zawarciu małżeństwa brzmią: 

 

1. Mężczyzna: ................................................................................................................................  

2. Kobieta: ......................................................................................................................................  

3. Dzieci: ........................................................................................................................................  

 

A) Proszę o uzupełnienie danych brakujących w oryginalnym akcie na podstawie aktu 

urodzenia* 

• akt urodzenia mężczyzny nr :………………………………..sporządzony w USC……………. 

• akt urodzenia kobiety nr:…………………………………….sporządzony w USC……………. 

B) Proszę o sprostowanie aktu małżeństwa w zakresie pisowni polskich znaków.* 

C) Zostałem/am poinformowany/a o konieczności uzupełnienia/sprostowania aktu. 

Rezygnuję z powyższych czynności.** 

 

 ...........................................................................   ...........................................................................  
 (podpis wnioskodawcy) (podpis współmałżonka) 
 
* Zakreślić jeśli potrzebne. 

** W przypadku rezygnacji z czynności uzupełnienia lub prostowania należy skreślić punkty: A) i B) oraz zakreślić punkt C). 
 
Do wniosku załączam: 

Oryginał zagranicznego aktu małżeństwa ( nie podlega zwrotowi), 

Urzędowe tłumaczenie na język polski (jeśli dokument nie jest w wersji 

wielojęzycznej) 

Opłatę skarbową w wysokości: ………………… . 

 


