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

Manchester, dnia .............................

( imię i nazwisko wnioskodawcy)

.................................................
(adres zamieszkania/do korespondencji)

.................................................
.................................................
(telefon / e-mail)

KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO
w …………………………………

WNIOSEK
o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego
Proszę o sporządzenie polskiego aktu urodzenia na podstawie zagranicznego aktu
urodzenia nr …………………………. wydanego przez władze brytyjskie w dniu …………………………
na imię i nazwisko ..................................................................................................
urodzony/a dnia ..................................... w ............................................................
Jednocześnie proszę o1:
-

sprostowanie2 wyżej

wymienionego aktu

nr ...................................... przez

wpisanie
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
- uzupełnienie3 wyżej

wymienionego aktu

nr .......................................

przez

wpisanie
............................................................................................................................
............................................................................................................................
- dostosowanie4 pisowni danych do reguł pisowni polskiej........................................
............................................................................................................................

1

Właściwe wypełnić
np. niepoprawnej nazwy miejsca urodzenia
3
Np. o dane, których brakuje w akcie brytyjskim (daty urodzenia rodziców)
4
Np. poprzez uwzględnienie polskich znaków diakrytycznych (ą, ę, ć, etc.)
2

I. Dane dotyczące osoby urodzonej:
1.
2.
3.
4.
5.

Imię (imiona): ............................................................................................
Nazwisko: ...................................................................................................
Płeć: ...........................................................................................................
Data urodzenia: ...........................................................................................
Miejsce urodzenia: .......................................................................................

II. Dane matki:
Matka
1.
2.
3.
4.
5.

Imię (imiona):
Nazwisko:
Nazwisko rodowe:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:

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

W załączeniu przedkładam:
1/ oryginał dokumentu
2/ tłumaczenie wyżej wymienionego dokumentu na język polski
3/ odpis skrócony aktu małżeństwa / aktów urodzenia ojca / matki
4/.........................................................................................................................
6/.........................................................................................................................
7/.........................................................................................................................
8/.........................................................................................................................
Oświadczam, że :
1) wyżej wymieniony dokument nie został wpisany do ksiąg stanu cywilnego na
terytorium RP;
2) zostałem/am poinformowany/a, że przedłożone dokumenty nie podlegają
zwrotowi;
3) na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu
cywilnego (j.t. Dz.U.2016.2064 z późn. zm) wskazuję jako imię ojca mojego
dziecka ………………………………..………………….. a nazwisko rodowe – zgodnie ze
wskazanym powyżej artykułem – powinno brzmieć ……………………………………………….

………………………………………………………………………………
(podpis wnioskodawczyni)

Zostałam/em poinformowana/ny o konieczności uzupełnienia wpisanego aktu urodzenia
o brakujące dane oraz o tym, że akt wpisany bez uzupełnienia jest dotknięty wadą
prawną i ma zmniejszoną moc dowodową.
………………………………………………………………………………
(podpis wnioskodawczyni)

Adnotacje urzędowe (wypełnia urzędnik):
Okazano dowód osobisty / paszport / paszport tymczasowy seria …… numer ..................
wydany przez ……………………….............................................. dnia ............................
na imię i nazwisko ………….........................................................................................
………………………………………………………………………………
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

