
Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu 

Numer karty: 
USC.02.02 
 
1.Wymagane dokumenty: 

 Dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) 
 Wniosek o przyjęcie oświadczenia 
 Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez: 

matkę dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żonę 
Jeżeli wnioskodawcy posiadają: 

 odpis skrócony aktu małżeństwa, które zostało zawarte poza gminą Radomyśl nad Sanem, 
 odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, które urodziło się poza gminą Radomyślem nad Sanem 

- prosimy o ich zabranie. 
 

2.Miejsce złożenia dokumentów: 
Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem,- pokój nr 3. 
 
3.Opłata: Zwolnione z opłaty skarbowej . 
 
4.Termin i sposób załatwienia: Sprawa załatwiana jest niezwłocznie. 
 
5.Podstawa prawna: 
Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 

ze zm.),- Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. 

z 2012 r., poz. 788 ze zm.). 

6.Formularze:  Wzór podania o nadanie dziecku nazwiska męża matki - Druk:USC.02.02./z.1. 

7.Uwagi: 
Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a 
nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu 
cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby 
ich wspólne dziecko. Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli 
nosi ono nazwisko ojca lub matki utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka 
przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża 
matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP. Oświadczenie takie muszą złożyć 
małżonkowie wspólnie. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, 
do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście. 
 
9.Imie , nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i aktualizację karty: 
Agata Wydra Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem. 
 
10.Imie , nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie i aktualizację karty: 
Jan Pyrkosz Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem. 


