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Nazwa usługi: 

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm./ 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 583 z późn. zm./ 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu 

cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015r., poz. 225).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia 

(Dz.U. z 2015r., poz. 171) 

Wymagane dokumenty: 
Karta urodzenia – wystawiona przez podmiot wykonujący działalność leczniczą 
Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu. 
 

Opłaty: 
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka i wydanie jednego egzemplarza aktu urodzenia (z urzędu) nie podlega 
opłacie skarbowej. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
niezwłocznie. 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Nazwa Wydziału/Stanowiska: Urząd Stanu Cywilnego 

 Nr pokoju: 9 

 Nr telefonu: (0-13) 460 8000 lub (0-13) 460 8025 

 Godziny pracy: poniedziałek od 730 do 1700   , od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530    

Tryb odwoławczy: 
Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki ( adres: 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów). Odwołanie składa się za pośrednictwem 

Urzędu Stanu Cywilnego w Ustrzykach Dolnych  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

Uwagi: 
Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia urodzenia, w przypadku dziecka martwo 
urodzonego zgłoszenie winno nastąpić w ciągu trzech dni. W takim  przypadku sporządza się akt urodzenia z 
adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się (art. 52 ust. 2 Prawa o aktach stanu 
cywilnego).  
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:  
- matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,  
- matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną 
 zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. 
 W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może 
 tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, a w treści 
 pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona, jakie ma nosić dziecko. W przypadku niedopełnienia 
 obowiązku zgłoszenia urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia urodzenia, akt urodzenia dziecka 
 sporządzany jest z urzędu, co skutkuje nadaniem dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie 
 urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kierownik sporządzający taki akt informuje rodziców dziecka o jego 
 sporządzeniu.   
Zasady nadawania imienia dziecku: 
- imię nie może być w formie zdrobniałej 
- nie może mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego 
- bez względu na obywatelstwo i narodowość rodziców dziecka wybrane imię może być imieniem obcym 
- można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, lecz w powszechnym znaczeniu jest przypisane do 
danej płci 
- dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona. 
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 Przy zgłaszaniu urodzenia dziecka poza wydaniem aktu urodzenia dziecka dokonuje się zameldowania dziecka 
oraz nadania numeru PESEL. Podczas sporządzania aktu urodzenia dziecka możliwe jest przyjęcie 
oświadczenia od mężczyzny o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca. Należy wówczas przedstawić ważne 
dowody osobiste matki i ojca dziecka. Więcej informacji nt. uznania  w karcie usług oświadczenie o uznaniu 
ojcostwa. 

Miejsce na notatki: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartę sporządził: Kierownik USC Marzena Cielecka 
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Kartę zatwierdził: Burmistrz Bartosz Romowicz 

 

 


