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WZÓR 
Załącznik nr 32 

Rzeczpospolita 
Polska 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 

1. Dane wnioskodawcy, treść wniosku i oświadczenie

Uwaga! To jest wniosek elektroniczny. Nie drukuj go. Wyślij przez Internet. 

Imię (imiona) 

Nazwisko 

Numer PESEL, 
jeżeli został nadany 

Adres do korespondencji 

Ulica 

Numer domu Numer lokalu 

- Kod pocztowy Miejscowość 

Numer telefonu 

Numer nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie wydania zaświadczenia. 
Adres poczty 

elektronicznej 

Adres poczty elektronicznej nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie wydania zaświadczenia. 
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Wyrażam zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL 
oraz: 

numeru telefonu komórkowego adresu poczty elektronicznej 

Jeśli wyrażasz zgodę na przekazanie danych, zaznacz co najmniej jedno pole wyboru. 

Zgodę możesz wyrazić jedynie, jeśli składasz wniosek w swoim imieniu. 
Przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych nie jest obowiązkowe. Mogą one umożliwić innym 
podmiotom (np. urzędom) szybki kontakt z tobą celem sprawnego załatwienia sprawy i poinformowania cię 
o działaniach, jakie te podmioty podejmują w twoich sprawach. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.
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Składam wniosek o wydanie zaświadczenia o moim stanie cywilnym, to jest: 

panna/kawaler 
zamężna/żonaty 
rozwiedziona/rozwiedziony 
wdowa/wdowiec 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny: 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 od 6 
miesięcy do lat 8. 

Oświadczam, że nie istnieją okoliczności mające wpływ na stan cywilny, 
nieodzwierciedlone w rejestrze stanu cywilnego. 

2. Sposób odbioru zaświadczenia 

Chcę odebrać dokument: 

osobiście na piśmie 
pocztą na piśmie 
w formie dokumentu elektronicznego 

3. Załączniki 

dowód należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty 
inny (jaki) 

4. Podpis 

Opatrz dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
osobistym albo podpisem zaufanym. 
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