Rzepiennik Strzyżewski, dnia.........................
...........................................................
/ Imię i nazwisko wnioskodawcy /
..........................................................
 / Adres zamieszkania /
..........................................................

..........................................................
seria i nr dowodu

					WNIOSEK

Proszę o wydanie odpisu skróconego / zupełnego / wielojęzycznego aktu      
                                             / właściwe podkreślić /

URODZENIA     	imię/imiona/ i nazwisko............................................................................    
                              data urodzenia..........................................w...............................................
syn / córka...........................i...............................z domu...........................
                               liczba odpisów…..

MAŁŻEŃSTWA   na nazwiska:.............................................................................................
						/ imię i nazwisko mężczyzny /
			 .................................................................................................................
						/ imię i nazwisko rodowe kobiety /
			 data zawarcia małżeństwa.....................................w................................
                		 liczba odpisów…..

ZGONU	             imię i nazwisko zmarłego........................................................................
			 data zgonu...................................................w..........………....................
			 liczba odpisów…..


                   Określenie uprawnienia do otrzymania dokumentu 

Osoba której akt dotyczy, matka, ojciec, siostra, brat, współmałżonek, córka, syn, babka, dziadek, wnuk, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże interes prawny (wzór nr 1), pełnomocnik (wzór numer 2), osoba która zgłosiła zdarzenie.  
                                                                       / właściwe podkreślić /

Pouczenie: 
1. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań (art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego). 
2. Odpisy skrócone aktów mogą otrzymać także osoby, które zgłosiły urodzenie lub zgon, mimo że nie należą do osób wymienionych w ust. 1 - bez obowiązku wykazania interesu prawnego (A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2004, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wyd. II).

                                    Cel uzyskania odpisu/odpisów

1a) alimentacyjny, opieka, kuratela, przysposobienie,
1b) ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, renta strukturalna, uprawnienia dla osób niepełnosprawnych (np. ZUS, KRUS),
1c) świadczenie socjalne, pomoc społeczna, zatrudnienie socjalne, piecza zastępcza,
1d) zatrudnienie, wynagrodzenie za pracę,
1e) nauka, szkolnictwo, oświata pozaszkolna, ochrona zdrowia,
2) wymiana dowodu osobistego/paszportu,
3) uzyskanie odszkodowania z tytułu polisy ubezpieczeniowej (np. świadczenia z PZU),
4) sprawy sądowe (np. rozwodowe, spadkowe),
5) inny……………………………………………………………………………………….
                                                        / właściwe podkreślić /       

Do wniosku załączam dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości….…zł / zwolnienie
                                                        / właściwe podkreślić /       

Opłata skarbowa:
1) za odpis skrócony 22 zł, za odpis zupełny 33 zł,
2) zwolnienia zgodnie z  ustawą z dnia 16 listopada2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. 2021 r . poz.1923 z poźń. zm.)


								....................................................
									/ czytelny podpis /

Oświadcza, że potwierdzam odbiór wyżej wymieniony odpis(y) aktów:

Rzepiennik Strzyżewski, dnia.........................

								....................................................
									/ czytelny podpis /


 

Załączniki:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..









Wzór numer 1	

									
    Informacja dotycząca wykazania interesu prawnego

Pojęcie: 

Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wnioskodawcy na gruncie stosunków cywilnoprawnych lub materialnoprawnych administracyjnych, co należy wykazać. 

Sposoby wykazania interesu prawnego:

1. Przykładowe dokumenty mogące potwierdzić interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, wezwanie organu administracji publicznej, dokumenty potwierdzające zobowiązanie cywilnoprawne osoby, której odpis aktu ma być wydany wobec wnioskującego o jego wydanie (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych, itp.).
Dokumenty należy załączyć do wniosku.

2. Oświadczenie strony: „Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio.”(art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego). Z powyższego jednoznacznie wynika, że do złożenia oświadczenia wymagana jest aktywność strony, a nie organu administracyjnego, gdyż to właśnie ona, mając na uwadze swój interes prawny, zamierza udowodnić określony fakt lub stan prawny i dlatego też zwraca się do organu prowadzącego postępowanie z żądaniem przyjęcia swego oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2005 r. sygn. WA 34/05).
Oświadczenie należy załączyć do wniosku.













              							 


OŚWIADCZENIE
złożone na wniosek strony w trybie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 z poźn. zm.) *

Ja niżej podpisany(a) ...................................................................................................................
zamieszkały(a) .............................................................................................................................
kod pocztowy ...........-............... miejscowość .............................................................................
seria i numer dowodu osobistego .............................................. nr PESEL .................................
Świadomy(a) wykazania interesu prawnego, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) ** oraz  pouczony(a) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karnego (Dz. U. Nr 88 z 1997 r. poz. 553 z późn. zm.) za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy ***, składam stosownie do art. 75 § 2 KPA oświadczenie następującej treści:

Celem uzyskania odpisu......................……………………………………..…………………...
wskazuje, że interes prawny polega na.........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…..

Oświadczenie niniejsze zostało wnoszącemu odczytane oraz strona został uprzedzona o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania.
Informacje powyższe podałem(am) zgodnie z prawdą i jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Rzepiennik Strzyżewski, dnia ……………

…………………………………..… 				…………………………………… 
/ podpis osoby przyjmującej oświadczenie /				/ podpis osoby składającej oświadczenie /

*Art. 75§ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio.
**Art. 45 Prawo o aktach stanu cywilnego
Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
***Art. 233 Kodeksu karnego
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
Wzór numer 2 


Miejscowość……….…………, dnia.........................
...........................................................
/ Imię i nazwisko mocodawcy/
..........................................................
 / Adres zamieszkania /
..........................................................
/ Seria i nr dowodu osobistego /
..........................................................
/ PESEL /

                                                    Pełnomocnictwo 

             Ja niżej podpisany(a) mocodawca udzielam pełnomocnictwa:

Panu(i)…………………………...................................................................................................
                                                                                   / Imię i nazwisko /

 .………………………….............................................................................................................
/ wpisać stopień pokrewieństwa: matka, ojciec, siostra, brat, współmałżonek, córka, syn, babka, dziadek, wnuk,
w przypadku brak pokrewieństwa należy zostawić puste pole /

......................................................................................................................................................
 				            / Adres zamieszkania i numer PESEL /

,pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wydanie oraz odebranie odpisu skróconego / zupełnego / wielojęzycznego aktu: urodzenia / małżeństwa / zgonu dotyczącego:
          / właściwe podkreślić /

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


								..........................................
							           	/ czytelny podpis mocodawcy /


Do pełnomocnictwa załączam dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł / zwolnienie *
                                                        /właściwe podkreślić/       

* Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu (brat, siostra).
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. 2014 r. poz.1628 z poźń. zm.)

Pełnomocnictwo należy załączyć do wniosku.

