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Nadanie dziecku nazwiska: męża matki/żony ojca

WYMAGANE DOKUMENTY
Do wglądu dokumenty tożsamości.
Dokument tożsamości dziecka lub legitymacja szkolna – jeżeli dziecko ukończyło 13 rok życia
ODBIORCA USŁUGI
Rodzice, małżonkowie zamierzający zmienić nazwisko dziecka, które nie jest ich wspólnym dzieckiem

ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Nie jest możliwe

OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU
Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poświętnem, ul. Krótka 1,
05-326 Poświętne w pok. Nr 3 w godzinach pracy Urzędu: Poniedziałek- godz. 10:00 -18:00, Wtorek, Środa,
Czwartek, Piątek 7:30-15:30.

OSOBY DO KONTAKTU
 
Stanowisko: kierownik urzędu stanu cywilnego
telefon: 25 752-03-90 wew. 1
e-mail: usc@ugposwietne.pl

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie sporządzany jest protokół przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo
nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

TRYB ODWOŁAWCZY
14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC
w Poświętnem przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika, który
wydał decyzję.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. - o ewidencji ludności
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 
UWAGI



1. Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka,
małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko
będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko. Przepisy stosuje się
odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.
2. Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem USC na terenie RP albo polskim konsulem.
3. Oświadczenie, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
składają małżonkowie wspólnie.
4. Czynność powyższa nie jest możliwa, jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca / matki albo nazwisko utworzone na
podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.
5. Jeżeli dziecko ukończyło lat 13 do zmiany nazwiska potrzebna jest jego zgoda.
6. Protokół przyjęcia oświadczeń w/w osób stanowi podstawę naniesienia do aktu urodzenia wzmianki o
nadaniu nazwiska męża matki/żony ojca. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia
małżonków, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu
urodzenia, w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu
urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka. Konsul, który przyjął oświadczenia małżonków, przesyła
niezwłocznie protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w
celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.
7. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan
cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia
udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
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