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Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego 

ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce 

tel. + 48 95 768 50 61, fax. fax. 95 768 5118 

e-mail. usc@pelczyce.pl 

 

 
 
 
 
 
 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Wnioskodawca _______________________________________ 
              imię i nazwisko 
Adres ______________________________________________ 
                                      ulica, nr, kod pocztowy, miasto 
Telefon ______________________________ 

 

PESEL ______________________________ 

 
 

 

 

WNIOSEK 

o umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia  
w polskich księgach aktów stanu cywilnego 

 

 

My niżej podpisani – rodzice, prosimy o wpisanie do księgi urodzeń USC w Pełczycach zagranicznego  
 
aktu urodzenia naszego dziecka ________________________________________________________________ 
                                                                       imię i nazwisko 
 

sporządzonego w: ______________________________________ oraz o dostosowanie pisowni  
                      miasto i kraj 
danych do reguł pisowni polskiej _______________________________________________________________________________________________________________-- 

 

 
I. Dane dotyczące osoby urodzonej: 

1. Imię (imiona): _____________________________________________ 

2. Nazwisko: ______________________________________ 

3. Płeć: _________________________________ 

4. Data urodzenia: _____________________________________ 

5. Miejsce urodzenia ________________________________________ 
(wpisać zgodnie z aktem urodzenia, jeśli w akcie urodzenia nie ma nazwy miejscowości – proszę wpisać we wniosku nazwę miejscowości)  

 
 

II. Dane dotyczące rodziców: 
    
          Ojciec                      Matka 

 

Nr PESEL                             _________________________              _________________________    

1. Imię (imiona):    _________________________     _________________________    

2. Nazwisko:   _________________________     _________________________    

3. Nazwisko rodowe:          _________________________     _________________________    

4. Data urodzenia:  _________________________     _________________________    

5. Miejsce urodzenia:   _________________________     _________________________    
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UWAGA: deklarowane dane, które nie występują w załączonym akcie urodzenia, mogą zostać wpisane do polskich 
ksiąg stanu cywilnego, jeżeli zostaną potwierdzone przez dodatkowe dokumenty uzupełniające. 

 

A. Prosimy o uzupełnienie brakujących w oryginalnym akcie urodzenia danych osobowych 
zgodnie z załączonym: odpisem aktu małżeństwa rodziców*/ odpisem aktu urodzenia 
ojca*/ odpisem aktu urodzenia matki*, w szczególności poprzez wpisanie: 

    
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________ 

          (uwaga: proszę wypełnić tę rubrykę, jeżeli w zagranicznym akcie urodzenia brakuje jakichkolwiek danych)  
 

B. Prosimy o sprostowanie aktu urodzenia zgodnie z załączonym: odpisem aktu małżeństwa 
rodziców*/ odpisem aktu urodzenia ojca*/ odpisem aktu urodzenia matki*, w szczególności 
poprzez wpisanie poprawnych danych:  

      _______________________________________________________________________________    
      _______________________________________________________________________________ 
   (uwaga: proszę wypełnić tę rubrykę, jeżeli w zagranicznym akcie urodzenia występują jakiekolwiek błędy,  

np. niepoprawnie wpisano imię i/lub nazwisko – tzw. spelling mistakes, błędnie wpisano polską nazwę miejsca 
urodzenia rodziców, imiona rodziców zostały wpisane w ich wersji  angielskojęzycznej itp.). 

 

C. Zostaliśmy poinformowani o możliwości uzupełnienia/sprostowania aktu jednak 
REZYGNUJEMY z powyższych czynności (uwaga: w przypadku rezygnacji z czynności uzupełnienia 

lub prostowania aktu należy skreślić punkty: A i B oraz wyraźnie oznaczyć w koło punkt C). 

 

 
Oświadczamy, iż załączony akt nie został zarejestrowany w księgach stanu cywilnego na terenie RP.  
 

Do wniosku załączamy następujące dokumenty: 
1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
3. ______________________________________________ 

 

 

Prosimy o wydanie zupełnego odpisu aktu urodzenia przygotowanego bezpośrednio po sporządzeniu aktu 
(zwolnione od opłaty skarbowej). 
 
 
 __________________________________________             _________________________________________ 
                             podpis matki                     podpis ojca 
 
opłata skarbowa: 
- za sporządzenie aktu: 50 zł, 
- za uzupełnienie/sprostowanie 39 zł. 
 

* właściwe podkreślić 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Pełczycach: 

tel. 95 768 5061 

fax. 95 768 5118 
e-mail. usc@pelczyce.pl 

mailto:usc@pelczyce.pl

