
 Urząd Miejski w Kolbuszowej  

 ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, tel. 17 2271 333, fax. 17 2272-939  
e-mail: um@ekolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl 

Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek: 800 - 1600, wtorek – piątek: 730 – 1530 

 

 

Karta Usługi  
Nr USC/11 

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA 
MATKI/ŻONY OJCA 

Podstawa prawna 

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r. 
poz.709  z późn.zm.) 
2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  ( T.J. Dz. U. z 2020r. poz. 
1359 ). 
3.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( T.J. Dz. U. z 2021r. poz.510)   

Komórka  
odpowiedzialna  

 Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Agnieszka Kuna Inspektor  
parter, pok. nr 2, tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl 

Sposób załatwienia sprawy  Przyjęcie w formie protokołu oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca 

Wymagane  
dokumenty  

Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża. 

Wymagane formularze 
i miejsce ich udostępnienia 

 

Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej 

Termin załatwienia sprawy  Niezwłocznie 

Tryb odwoławczy  
Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 
14 dni od dnia otrzymania decyzji 

Pozostałe Informacje 

1. 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. 

2. 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. 

3. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym 
kierownikiem USC na terenie RP. 

4. 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.  

Obowiązek informacyjny 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 
25 maja 2018r. 

 
Opracował: Ewa Gul-Czachor  Kierownik USC 01.12.2021 
Sprawdził: Ewa Gul-Czachor  Kierownik USC 01.12.2021 
Zatwierdził: Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej 01.12.2021 

 


