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ROZPORZÑDZENIE MINSTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 lutego 2005 r.

w sprawie pisemnego zg∏oszenia urodzenia dziecka

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze-
Ênia 1986 r. — Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór pisemnego zg∏o-
szenia urodzenia dziecka oraz sposób jego wype∏niania.

§ 2. 1. Pisemne zg∏oszenie urodzenia dziecka, zwa-
ne dalej „zg∏oszeniem”, sk∏ada si´ z dwóch dzia∏ów.

2. Dzia∏ I zg∏oszenia, na podstawie dokumentacji
medycznej, wype∏niajà: upowa˝niony pracownik za-
k∏adu opieki zdrowotnej, w którym urodzi∏o si´ dziec-
ko lub do którego zosta∏a przyj´ta kobieta z dzieckiem
bezpoÊrednio po urodzeniu poza zak∏adem opieki
zdrowotnej, oraz lekarz lub po∏o˝na, którzy byli obecni
przy urodzeniu.

3. W przypadku innym ni˝ wymieniony w ust. 2,
dzia∏ I zg∏oszenia mo˝e wype∏niç lekarz po∏o˝nik po
przeprowadzeniu badania matki i dziecka.

4. Dzia∏ II zg∏oszenia wype∏nia upowa˝niony pra-
cownik urz´du stanu cywilnego.

5. W dziale I zg∏oszenia zamieszcza si´ nast´pujà-
ce dane i informacje:

1) dotyczàce matki dziecka:

a) imi´ (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe,

b) data i miejsce urodzenia,

c) numer ewidencyjny PESEL,

d) miejsce sta∏ego zameldowania,

e) okres trwania cià˝y,

f) liczba wszystkich dzieci urodzonych przez matk´,

g) data i dane dotyczàce poprzedniego porodu;

2) dotyczàce dziecka:

a) data i godzina urodzenia,

b) miejsce (miejscowoÊç) urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) p∏eç,

e) ci´˝ar,

f) d∏ugoÊç,

g) czas/moment zgonu;

3) dotyczàce porodu:

a) charakterystyka porodu,

b) miejsce porodu.

6. W dziale II zg∏oszenia zamieszcza si´ nast´pujà-
ce dane i informacje: 

1) dotyczàce ojca dziecka: 

a) imi´ (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe,

b) data i miejsce urodzenia,

c) numer ewidencyjny PESEL,

d) miejsce sta∏ego zameldowania;

2) stan cywilny matki i ojca dziecka;

3) dat´ zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego;

4) numer aktu ma∏˝eƒstwa;

5) dotyczàce wykszta∏cenia matki i ojca dziecka;

6) dotyczàce êród∏a utrzymania matki i ojca dziecka;

7) dotyczàce dziecka:

a) imi´ (imiona) dziecka,

b) nazwisko,

c) numer aktu urodzenia.

7. Wzór zg∏oszenia okreÊla za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

§ 3. Zg∏oszenie wype∏nia si´ starannie i czytelnie,
zwracajàc uwag´, aby poszczególne dane nie wykra-
cza∏y poza miejsce przeznaczone do ich wpisania.

§ 4. Dla ka˝dego dziecka wype∏nia si´ odr´bne
zg∏oszenie w dwóch egzemplarzach i przekazuje do
urz´du stanu cywilnego w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce urodzenia, w terminach:

1) 14 dni od dnia urodzenia — dla ˝ywego urodzenia;

2) 3 dni od dnia urodzenia — dla martwego urodzenia.

§ 5. Do dnia 31 grudnia 2005 r. pisemne zg∏oszenie
urodzenia dziecka mo˝e byç dokonywane na formula-
rzu stosowanym przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: M. Balicki

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 lutego 2005 r. (poz. 232)

WZÓR
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