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Rejestracja dziecka

I Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z
2014 r. poz. 1741 ze zmianami)

 Art. 62, 88, 89, 891 i 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 Urząd Stanu Cywilnego,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Pokój Nr 1

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl 

III Wymagane wnioski

 Brak

IV Wymagane załączniki

 Zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza lub położną.
 Jeżeli poród nastąpił w zakładzie opieki zdrowotnej, zgłoszenie do urzędu 

stanu cywilnego przekazuje zakład (szpital).
 Oświadczenie rodziców o nadanych imionach (w przypadku rejestracji 

urodzenia dziecka przez osobę upoważnioną).
  Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

V Dokumenty do wglądu

 dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie - do wglądu;

Ponadto, jeżeli posiadacie Państwo niżej wymienione akty, ułatwi to  dokonanie 
czynności i skrócenie czasu załatwiania Państwa sprawy.:

- odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty został poza 
siedzibą USC gminy Krasnystaw) - przy zgłoszeniu urodzenia dziecka z małżeń-
stwa,

- odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli matka dziecka urodziła się poza sie-
dzibą USC gminy Krasnystaw) - gdy stan cywilny matki dziecka to panna,

- odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty został poza 
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siedzibą USC gminy Krasnystaw) z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub orze-
czonej separacji - gdy stan cywilny matki dziecka to rozwiedziona lub pozostająca 
w separacji, 

- odpis skrócony aktu małżeństwa i skrócony odpis aktu zgonu męża (jeżeli zda-
rzenia te miały miejsce poza siedzibą USC gminy Krasnystaw) - gdy stan cywilny 
matki dziecka to wdowa.

VI Termin załatwienia sprawy

 Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty 
urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia 
sporządzenia karty martwego urodzenia.

VII Opłaty

 Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.
 Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie          

            pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem                
pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 
- 17,00 zł.

     Wpłaty można dokonać na konto:
Urzędu Gminy Krasnystaw 
05 8200 0008 2001 0000 2189 0002

      bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Banku Spółdzielczego       
      w Krasnymstawie oraz w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy  
      Krasnystaw.

VIII Tryb odwołania

 Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy 
odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

IX Uwagi

 Zgłosić urodzenie dziecka należy w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze 
względu na miejsce urodzenia dziecka,

 Zarejestrować dziecko mogą wyłącznie jego rodzice, a gdy rodzicom nie 
przysługuje władza rodzicielska – opiekun prawny ustanowiony przez sąd,

 Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa bądź przed 
upływem 300 dni od chwili jego ustania lub unieważnienia lub orzeczenia 
o separacji domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki dziecka. Akt 
urodzenia sporządza się jak dla dziecka pochodzącego z małżeństwa. Jeżeli 
jednak dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę kolejnego małżeństwa, 
domniemywa się, że ojcem dziecka jest aktualny mąż,

 Jeżeli nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, 
ustalenie ojcostwa może nastąpić przez uznanie dziecka przez biologicznego 
ojca (patrz: Uznanie dziecka),

 W przypadku dziecka o nieustalonym prawnie ojcostwie do aktu urodzenia 
jako nazwisko i nazwisko rodowe ojca wpisuje się nazwisko matki, a jako 
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imię ojca, imię wskazane przez matkę a w braku wskazania jedno z imion 
zwykle w kraju używanych,

  Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu 
rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie,

 Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:
 matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności 

prawnych,
 matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują 

przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
 zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - 

pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne 
upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, 
jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto 
wskazać imię ojca dziecka.

Numer PESEL będzie można otrzymać po dokonaniu zgłoszenia urodzenia.

Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na po-
byt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.

Opracowała

Renata Gałan

Sprawdziła

Ewelina Janowczyk

Zatwierdził

Janusz Korczyński
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