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REFERAT/ 
STANOWISKO 

                Urząd Stanu Cywilnego 
                  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi:   Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca 
                 

Wymagane  
dokumenty: 
 

 Na miejscu przed kierownikiem USC złożenie oświadczenia o nadaniu dziecku 
nazwiska.  

 Jeśli dziecko ukończyło 13 lat, konieczna jest jego obecność i jego zgoda wyrażona 
osobiście. 

 Dowody osobiste matki dziecka i jej męża. 
 

Miejsce 
Złożenia 
dokumentów: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Monika Nowak – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Pokój nr 20 - I Piętro / Tel.77 4216076 w.27 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 

Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej. 

Termin i sposób 
załatwienia: 

Niezwłocznie 

Podstawa 
prawna: 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1741 
ze zm.).  
 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2082 ze 
zm.). 

Tryb 
 odwoławczy: 

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, przysługuje odwołanie do Wojewody 
Opolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 
 

Dodatkowe 
informacje: 

stwo 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.  

nie 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.  

azwiska męża matki, można złożyć przed każdym 
kierownikiem USC na terenie RP.  

 

tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście. 
 

Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

- w BIP poniżej karty usługi 
- na miejscu: pokój nr 20 - I piętro, 
- folder Wspólny – Monika Nowak 
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