
 

 

 

IK/USC/01 REJESTRACJA URODZEŃ 

 
 

Hasło 

Rejestracja urodzeń 
 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Miasta w Jaśle 
Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Rynek 12, pok. 106 
tel. 13 448 63 57, tel./fax 13 448 63 44 
 
Godziny pracy: poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30, piątek: 7.30-14.00. 
 
 

Wymagane dokumenty 

Karta urodzenia- przekazana do Urzędu Stanu Cywilnego przez podmiot wykonujący działalność 
leczniczą. 
Ważne dokumenty stwierdzające  tożsamość rodziców dziecka oraz ewentualnie pełnomocnika, 
jeżeli taki zostanie ustanowiony - do wglądu. 
Pełnomocnictwo w przypadku zgłoszenia urodzenia przez pełnomocnika. 
 
 

Sposób załatwienia sprawy 

Zgłoszenia urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa dokonują ojciec lub matka, posiadający 
pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat dokonują 
zgłoszenia urodzenia dziecka, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 
W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun 
matki. 
Zgłoszenia można dokonać przez pełnomocnika. 
Zgłoszenia urodzenia można dokonać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na 
platformie ePUAP.  
  
 

Opłaty 

Rejestracja urodzenia jest wolna od opłaty skarbowej. 
Osoba zgłaszająca urodzenie otrzymuje bezpośrednio po rejestracji aktu urodzenia 1 egz. odpisu 
skróconego aktu urodzenia niepodlegający opłacie skarbowej oraz zaświadczenie o nadaniu 
dziecku numeru PESEL i poświadczeniu zameldowania.  
Wydanie 1 egz. odpisu aktu urodzenia to koszt - za odpis skrócony 22 zł i 33 zł za zupełny. 
Pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia - 17 zł, zwolnione od opłacie skarbowej jest 
pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) i rodzeństwu. 
 
Opłatę skarbową można uiścić: 
-na miejscu, w kasie urzędu, 
-przelewem na konto Miasta Jasła nr rachunku 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. 
 



 

 

 

 

Czas załatwienia sprawy 

Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie w dniu zgłoszenia urodzenia. 
Rejestracja urodzenia na podstawie zgłoszenie przesłanego elektronicznie (ePUAP) załatwiana jest 
najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego otrzymaniu. 
 

 
Inne informacje istotne dla interesantów 

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od daty sporządzenia karty 
urodzenia żywego oraz 3 dni w przypadku sporządzenia karty martwego urodzenia w Urzędzie 
Stanu Cywilnego właściwym według miejsca urodzenia dziecka. 
Osoba zgłaszajaca urodzenia składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla 
dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie 
zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. 
Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego albo przed konsulem 
oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 
6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia. 
 


