
USC-3 
 

USC-3 
 

................................................................................. Konin, dnia ................................... 
(imiona i nazwiska) 

 

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

.................................................................................   URZĄD MIEJSKI W KONINIE 
(adres) 

 

................................................................................  URZĄD STANU CYWILNEGO 
 ul. Obrońców Westerplatte 2 

................................................................................. 62-500 Konin 
(telefon) 

WNIOSEK 
o wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą 

 

Proszę  o  wpisanie do księgi stanu cywilnego w Koninie aktu  urodzenia  
 

I   Dane dotyczące dziecka: 

1. Nazwisko ………………………………………………………………………………………………. 

2. Imię /imiona/ ………………………………………………………………………………………….. 

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

4. Miejsce urodzenia /proszę podać nazwę miasta i państwa/……………………………………………. 

II  Dane dotyczące rodziców: 

 Ojciec Matka 

 

Nazwisko 
 

Imię, imiona 

 

Nazwisko rodowe 

 

Data urodzenia 

 

Miejsce urodzenia 

 

PESEL 

 

……………………………………….. 
 

……………………………………….. 
 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

Przedkładam dokument w języku ............................................. oraz tłumaczenie dokonane przez 

tłumacza przysięgłego na język polski .  
                                                                                                                

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że uprzedzony(a)  o odpowiedzialności karnej z art. 247 KK.  nie poczyniłem(am)  
 

dotychczas żadnych starań dotyczących wpisania załączonego aktu do ksiąg polskich . 
 

 

.................................................................... 
(podpisy) 

 

 
 

 

 



USC-3 
 

 

Wnioskuję/my o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł 

pisowni polskiej (ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  ( Dz.U.2018 

poz. 2224 ze zm.)*. 
 

.................................................................... 
(podpisy) 

 

Wnioskuję/my o sprostowanie i uzupełnienie aktu urodzenia (zgodnie z art. 35 i art. 37 ww. ustawy) 

o brakujące dane na podstawie:* 

 

1. akt małżeństwa rodziców nr …………………………………….... sporządzony przez USC 

……………………….………..….…* 

2. akt urodzenia ojca nr …………………………………………….. sporządzony przez USC 

……………………….………...……* 

3. akt urodzenia matki nr……………………………………………… sporządzony przez USC  

………………………………………* 

 

.................................................................... 
(podpisy) 

 

 

Wnioskuję/my o wydanie jednego, kompletnego odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego po 

transkrypcji i uzupełnieniu aktu. 
 

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

(podpisy) 

 

 

 

Jako pełnomocnika do doręczeń w ww. sprawie wyznaczam/y (imię, nazwisko, numer dowodu):*  
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

podpis wnioskodawcy/ów 
 

 
*niepotrzebne skreślić 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

 akt urodzenia  wydany za granicą; 

 tłumaczenie dokumentu wykonane przez tłumacza przysięgłego; 
 

OPŁATY: 
 

 50 zł – Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji 

 39 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku  sprostowania, zupełnienia dokonanego na wniosek. 

 17 zł – upoważnienie 


