
Jak zarejestrować nowo narodzone dziecko 

Nr karty: 
USC.05.01 
 
1.Wymagane dokumenty: 
Karta urodzenia/karta martwego urodzenia to dokument medyczny stwierdzający m. in. fakt urodzenia 
się dziecka wystawiany i przekazywany przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (np. szpital) do 
urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia ( urodzenia na terenie gminy 
Radomyśl nad Sanem). 
 
Dokumenty niezbędne przy rejestracji dziecka 
• dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie przedstawiany kierownikowi urzędu stanu 
cywilnemu do wglądu 
• jeżeli zgłoszenie urodzenia dokonywane jest przez pełnomocnika - składa się stosowne 
pełnomocnictwo 
 
2.Miejsce złożenia dokumentów: 
Urząd Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem 
ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem- pokój nr 3. 
 
3.Opłaty:  Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat. 
 
4.Termin  załatwienia sprawy: 
 
• Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie. 
 
Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie: 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia 
 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia 
 
5.Podstawa prawna: 
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r.,poz. 1741 ze 
zm.). 
2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 z 1964, poz. 59 z późn. 
zm.). 
 
6.Formularze: Brak 
 
7.Tryb odwoławczy: Brak 
 
8.Uwagi: 
Nowo narodzone dziecko musi zostać zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Sporządzony dla 
dziecka akt urodzenia będzie określał m.in. jego dane osobowe (imię, nazwisko), pochodzenie od 
określonych rodziców. Sporządzenie aktu urodzenia umożliwi nadanie dziecku numeru PESEL, który 
jest niezbędny dla jego identyfikacji w rejestrach państwowych. 
Kto mo0że zgłosić urodzenie dziecka 
Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są matka lub ojciec dziecka (posiadający pełną zdolność 
do czynności prawnych). Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, mogą dokonać tego 
zgłoszenia jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych 
W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonają: przedstawiciel ustawowy matki (np. jej 
rodzic) lub opiekun matki. 
Zgłoszenia urodzenia można dokonać także przez pełnomocnika. 



Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie: karty urodzenia (karty martwego urodzenia) i protokołu 
dokumentującego zgłoszenie urodzenia, podpisanego przez osobę zgłaszającą urodzenie i kierownika 
urzędu stanu cywilnego. 
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu 
urodzenia. 
Wybór imienia 
Wybór imienia (imion), które wpisane zostanie do aktu urodzenia leży w gestii rodziców, ponieważ jest 
atrybutem władzy rodzicielskiej. 
Oświadczenie o wyborze imienia (imion) dla dziecka składa osoba zgłaszająca urodzenie. 
Nie istnieje żadna sformalizowana lista imion, które mogą zostać nadane dziecku, ale prawo przewiduje 
pewne ograniczenia w tym względzie. 
Ograniczenia dotyczące wybieranego imienia dla dziecka: 
• nie więcej niż 2 imiona 
• imię nie może mieć charakteru ośmieszającego i nieprzyzwoitego 
• nie może to być imię w formie zdrobniałej 
UWAGA !  Nowością jest możliwość wyboru imienia (imion) obcego niezależnie od obywatelstwa                                    
i narodowości rodziców dziecka; może być to imię nie wskazujące na płeć, ale w powszechnym 
znaczeniu przypisane do danej płci. 
Odmowa wpisania do aktu urodzenia wybranego imienia 
Kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia (imion) 
• w formie zdrobniałej, mającego charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie 
wskazującego na płeć dziecka (kierując się powszechnym znaczeniem imienia) 
Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawiając przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia, 
samodzielnie wybierze dziecku imię z urzędu w formie decyzji administracyjnej podlegającej 
natychmiastowemu wykonaniu celem sporządzenia aktu urodzenia (w akcie urodzenia będzie  
zamieszczona adnotacja o wyborze imienia z urzędu). 
Od decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego o odmowie wyboru imienia (imion) dla dziecka i nadaniu 
mu z urzędu imienia (imion) przysługuje odwołanie do wojewody właściwego ze względu na siedzibę 
urzędu stanu cywilnego.  
Zmiana imienia dziecka 
W terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia rodzice mogą złożyć przed wybranym 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oświadczenie o zmianie imienia dziecka 
zamieszczonego w tym akcie. 
Kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia 
• występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL (dla dzieci 
obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Polski oraz dzieci cudzoziemców obowiązanych do 
posiadania numeru PESEL) 
• powiadamia osobę zgłaszającą urodzenie o nadaniu numeru PESEL niezwłocznie po otrzymaniu 
informacji zwrotnej o jego nadaniu 
Kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia melduje dziecko                                        
w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo u tego z rodziców, u którego dziecko 
faktycznie przebywa. 
 
9.Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i aktualizację kart: 
 
Agata Wydra 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem 
 
10.Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie kart: 
 
Jan Pyrkosz Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem 


