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Opis sprawy/zadania Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca 

Kogo dotyczy Rodzice dziecka 

Wymagane dokumenty  Wniosek  

 Dowody osobiste – do wglądu 

 Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia 

Formularze/wnioski  

do pobrania 

Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25 

Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 9 

Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/ 

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePuap 

Załącznik do karty usług – Oświadczenie, ze dziecko będzie nosiło takie 

samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby nasze wspólne dziecko/ nadanie 

nazwiska męża matki/ 

Oświadczenie składane w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

Opłaty Zwolnione z opłaty skarbowej 

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik USC: Danuta Lasa 

e-mail: d.lasa@zawoja.ug.pl 

Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 125 

Fax. (33) 8775-015 

Miejsce składania 

dokumentów 

Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25 

Termin załatwienia sprawy 1.Niezwłocznie w dniu zgłoszenia chęci nadania nazwiska. 

2.W sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

Podstawa prawna  Art. 90 i 90
1
 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy. 

 Art.18, 22,32 ust. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o 

aktach stanu cywilnego. 

 Art. 4 i art. 5 ustawy  z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. 

 Art. 35, 127 § 1 i 2 , 127a oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej czynności, wydanej przez kierownika USC 

przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem 

kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Uwagi i dodatkowe informacje 1. Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem USC albo 

polskim konsulem.  

2. Złożenie oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, 

jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków nie jest 

dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko  ojca/matki  albo nazwisko 

utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez 

połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.  

3. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna 

jego zgoda.  

4. Wzmianka  w  akcie  urodzenia  zamieszczana  jest  niezwłocznie  po  

złożeniu oświadczenia, jeżeli urodzenie dziecka zarejestrowane jest w 

Zawoi. W sytuacji, gdy akt urodzenia sporządzony  był  w  innej  

miejscowości,  protokół  przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w 

terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu  do  

właściwego  USC,  w  celu  dołączenia  do  aktu  urodzenia  wzmianki 

dodatkowej o nazwisku dziecka.  

5. W  przypadku  niemożności porozumienia się ze stroną składającą 

oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu 
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Oświadczenie, że dziecko będzie nosiło takie 

samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby 

wspólne dziecko małżonków składane przed 

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 

(nadanie dziecku nazwiska męża matki /żony 

ojca) 
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nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek 

zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się 

posługuje. 

 
Opracował: (imię i nazwisko) Danuta Lasa data 26.11.2021 r.  

Zatwierdził: (imię i nazwisko) Marcin Pająk data 26.11.2021 r. 


