
Niniejsza karta zawiera opis podstawowej procedury i może nie uwzględniać szczególnych przypadków 

związanych z załatwieniem danej sprawy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Treść karty nie może 

być źródłem praw lub obowiązków wnioskodawcy, organu lub osób trzecich.  

 

Karta usługi Nr 14/USC 

 NADANIE NAZWISKA DZIECKU POZAMAŁŻEŃSKIEMU 

Urząd Stanu Cywilnego w Międzychodzie 

Urząd Miasta i Gminy  

ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 

I. Forma realizacji usługi: 

X osobiście  przez pełnomocnika  listownie  fax  elektronicznie 

 inny:  konsul 
 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 

Matka dziecka i jej mąż lub ojciec dziecka i jego żona. 

III. Opis usługi: 

 Wniosek o zmianę imienia i nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula 
osobiście. 

1) Jeżeli matka lub ojciec małoletniego dziecka zawarli małżeństwo z osobą, która nie jest matką ani ojcem 
tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć zgodne oświadczenie do protokołu, że dziecko będzie nosiło takie 

samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.  
2) Zmiana nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat, wymaga zgody tego dziecka. Tożsamość dziecka powinna 

być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem. 
3) Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub 

matki albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie 
nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.  

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 

Z dnie 01 marca 2015 r. z uwagi na zmianę przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, nie ma 
obowiązku przedkładania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem 
pozyskuję je w własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.  

1) Wniosek o przyjęcie oświadczenia o nadanie nazwiska.  
2) Dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub paszport).  

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 

Nie podlega opłacie skarbowej. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.  

Jeżeli akt urodzenia dziecka oraz akt małżeństwa małżonków sporządzony jest w innym urzędzie stanu cywilnego, 

sprawa jest załatwiona po zrealizowaniu migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego. 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 

Kierownik urzędu stanu cywilnego, Z-ca Kierownika urzędu stanu cywilnego. 

Referat/komórka odrębna:  Urząd Stanu Cywilnego 

pokój:  209/210   II Piętro nowe skrzydło telefon bezpośredni 95 784 81 06 

adres e-mail: usc@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy:  

Nie przysługuje. 

IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  

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  

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 

Oświadczenie składają małżonkowie wspólnie. 

XI. Formularze i wnioski do usługi: 

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska. 


