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Oznaczenie aktu

Miejsce sporządzenia
aktu

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica, numer domu,
numer lokalu

Numer PESEL

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Nazwisko rodowe

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

MałżonekRodzic dziecka 

Miejsce

Data

Organ

1. Oznaczenie organu, który przyjął oświadczenia

2. Data i miejsce przyjęcia oświadczeń

3. Dane małżonków

Adres do korespondencji

4. Akt małżeństwa

Rzeczpospolita
Polska

USC/P/3

Protokół przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie
samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
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Dopuszczam nadanie dziecku nazwiska.
Podstawa prawna: art. 90 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Nazwisko

Imię

Nazwisko

Imię

Tłumacz złożył oświadczenie o sumiennym i bezstronnym wykonaniu zadania. 

Nazwisko

Imię

Biegły złożył oświadczenie o sumiennym i bezstronnym wykonaniu zadania. 

Małżonkowie zgodnie oświadczyli, że dziecku
 kobiety
 mężczyzny

nadają nazwisko, które nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko: 
Podstawa prawna: art. 90 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Oznaczenie aktu
urodzenia

Miejsce sporządzenia
aktu urodzenia

Numer PESEL

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

5. Dane dziecka, któremu nadano nazwisko

6. Oświadczenia małżonków

7. Informacja o udziale biegłego, jeśli brał udział w czynności

8. Informacja o udziale tłumacza, jeśli brał udział w czynności

9. Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula RP, przed którym złożono oświadczenia

Informacja o dopuszczalności nadania dziecku nazwiska, jakie nosi albo nosiłoby
wspólne dziecko małżonków

10.
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Pieczęć urzędowa 

Własnoręczny czytelny podpis kierownika
urzędu stanu cywilnego lub konsula RP i pieczęć

z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym

Własnoręczny czytelny podpis tłumacza,
jeśli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis biegłego,
jeśli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis małżonka rodzica

Własnoręczny czytelny podpis rodzica dziecka

Po odczytaniu protokół podpisali: 

 Stwierdzam, że dziecko nie zgodziło się na zmianę nazwiska 

Własnoręczny czytelny podpis
dziecka, które ukończyło 13 lat

    - -Data

Wyrażam zgodę na zmianę mojego nazwiska (dotyczy dziecka, które ukończyło 13 lat). 

 Stwierdzam, że dziecko zgodziło się na zmianę nazwiska 

11. Informacja o zgodzie lub braku zgody na zmianę nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat

12. Podpisy i pieczęcie

 

 

 

 

 

 


