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REJESTRACJA URODZE¡,
SPORZÑDZANIE AKTU URODZENIA
Narodziny nowego cz∏onka rodziny zawsze sà powodem do radoÊci. Dziecko musi mieç jednak dokument
potwierdzajàcy jego przyjÊcie na Êwiat, dlatego trzeba
je zarejestrowaç, aby otrzymaç akt urodzenia. Poni˝ej
przypominamy, jak wyglàda ta procedura w ró˝nych
sytuacjach ˝yciowych.
Ciekawe sà zmiany w upodobaniach rodziców, jeÊli chodzi o wybór
imienia dla dziecka.
W ostatnim czasie urz´dnicy obserwujà powrót do tradycyjnych
imion m´skich; coraz cz´Êciej mo˝na wi´c spotkaç Stanis∏awa, Franciszka, Józefa lub Antoniego. Wcià˝
popularne sà jednak takie imiona,
jak: Jakub, Marcin, Aleksander czy
Tomasz, które najcz´Êciej odnotowywano we wrzeÊniowych aktach
urodzenia. WÊród dziewczynek
prym wiodà Nikole, Aleksandry,
Wiktorie i Natalie. Cz´sto przy wyborze imienia dla dziecka rodzice
kierujà si´ nie tylko modà, ale i tym,
co mo˝emy oglàdaç w telewizji. Darzàc sympatià bohatera lub bohaterk´ któregoÊ z popularnych seriali, pragnà nadaç dziecku imi´ ulubionej postaci. Nie zastanawiajàc
si´, niestety, nad konsekwencjami
swojej, pochopnej cz´sto, decyzji.
Mo˝na tu przywo∏aç popularnà niegdyÊ Isaur´ czy lubianà dzisiaj Pamel´ i Esmerald´. Na szcz´Êcie
wi´kszoÊç rodziców nie przenosi
swoich ulotnych serialowych upodobaƒ na imiona dla pociech.
Informacje dotyczàce
uzyskania aktu urodzenia dziecka

• Wymagane dokumenty
a/ w przypadku dziecka pochodzàcego z ma∏˝eƒstwa:
- dowody osobiste rodziców
dziecka

- odpis skrócony aktu ma∏˝eƒstwa
b/ w przypadku dziecka pozama∏˝eƒskiego, gdy matka dziecka
jest rozwiedziona:
- dowód osobisty matki dziecka
- odpis skrócony aktu ma∏˝eƒstwa z adnotacjà o rozwodzie
c/ w przypadku dziecka pozama∏˝eƒskiego, gdy matka dziecka
jest pannà:
- dowód osobisty matki dziecka
- odpis skrócony aktu urodzenia
matki
d/ w przypadku dziecka pozama∏˝eƒskiego, gdy matka dziecka
jest wdowà:
- dowód osobisty matki dziecka
- odpis skrócony aktu ma∏˝eƒstwa
- odpis skrócony aktu zgonu ma∏˝onka.
W przypadku, gdy dziecko pozama∏˝eƒskie ma byç uznane przez ojca, rodzice biologiczni dziecka muszà stawiç si´ oboje z dokumentami
wymienionymi – w zale˝noÊci od
stanu cywilnego matki – w punktach b, c lub d. Ojciec dziecka powinien mieç dowód osobisty.
Za wszelkie czynnoÊci urz´dowe
zwiàzane z rejestracjà nowo narodzonego dziecka nie sà pobierane
˝adne op∏aty skarbowe ani administracyjne.
• Termin i sposób za∏atwiania:
Rejestracji urodzenia dokonuje
si´ bezzw∏ocznie.

Zg∏oszenia urodzenia dziecka powinno dokonaç jedno z rodziców
w ciàgu 14 dni od daty urodzenia,
w przypadku urodzenia martwego
dziecka w ciàgu 3 dni.
• Miejsce z∏o˝enia dokumentów
Zg∏oszenia urodzenia nale˝y dokonaç w urz´dzie znajdujàcym si´
w miejscowoÊci, w której urodzi∏o
si´ dziecko. W przypadku urodzenia
w Gdaƒsku trzeba to zrobiç w Urz´dzie Stanu Cywilnego Wydzia∏u
Spraw Obywatelskich Urz´du Miejskiego, 80-803 Gdaƒsk, ul. Nowe
Ogrody 8/12, pok. 139, I pi´tro, telefon 302-30-41, 302-46-11, 302-20-61
wew. 139; albo 302-28-15
INNE INFORMACJE:
Na wniosek osoby urodzonej za
granicà, jej dokumenty wystawione
w miejscu urodzenia, mogà byç
umiejscowione w polskich ksi´gach
stanu cywilnego.
W tym celu nale˝y przed∏o˝yç:
- orygina∏ dokumentu urodzenia
- urz´dowe t∏umaczenie tego dokumentu
- podanie
- dowód osobisty wnioskodawcy
- op∏at´ skarbowà w znakach skarbowych (podanie 1,50 z∏, decyzja
20 z∏, za∏àczniki 0,15 z∏).
Osoby, które nie majà aktu urodzenia, poniewa˝ ksi´gi stanu cywilnego, w których si´ taki dokument znajdowa∏, zagin´∏y albo zosta∏y zniszczone (np. w czasie wojny, czy jakiejÊ katastrofy) mogà wystàpiç o odtworzenie jego treÊci do
Urz´du Stanu Cywilnego w miejscu
swojego obecnego zamieszkania.
W tym przypadku nie ma wzorca
post´powania, bo ka˝da sprawa musi byç rozpatrywana i rozwiàzywana
indywidualnie. ■

