
 

Polnisch 

Kiedy będzie gotowa dokumentacja 
mojego noworodka? 

Dokumenty związane z urodzeniem Twojego dziecka oraz 
Twoje osobiste dokumenty zostaną przesłane automaty-
cznie listem poleconym (4 euro opłata za przesyłkę 
pocztową), jeśli 

 zgłoszenie narodzin w urzędzie stanu cywilnego (oba 
podpisy rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem 
pod ustalonym nazwiskiem dziecka) oraz 

 dokumenty osobiste rodziców (akt małżeństwa [w miarę 
możliwości bez rejestru A4], akty urodzenia rodziców, 
uznanie ojcostwa, wspólne oświadczenie o sprawowaniu 
opieki, akty urodzenia poprzednich dzieci, prawomocny 
wyrok rozwodowy lub akt małżeństwa z adnotacją o 
rozwodzie) 

zostaną przedłożone w komplecie. 

Jeżeli rodzice noworodka są obcokrajowcami, 
konieczne jest umówienie się na rozmowę osobistą, 
począwszy od otrzymania karty ciąży.  

Jeśli w terminie dwóch tygodni nie otrzymałeś 
żadnych dokumentów, skontaktuj się z Urzędem Stanu 
Cywilnego, aby uzyskać więcej informacji (standesamt-
geburten@dresden.de). Chętnie udzielimy informacji o tym, 
czego jeszcze potrzebujemy do sporządzenia aktu urodzenia i 
umówimy się na osobiste spotkanie. 

Na stronie www.dresden.de w sekcji „Dienstleistungen 
von A bis Z” (sprawa „Geburt”)  znajdują się wszystkie 
dokumenty do sporządzenia aktu urodzenia. 

Czy uznanie ojcostwa musi być 
udokumentowane?  

Jeśli rodzice noworodka nie są małżeństwem i jeszcze nie 
udokumentowano uznania ojcostwa w urzędzie ds. 
młodzieży, notariusza lub urzędzie stanu cywilnego przed 
urodzeniem dziecka, można to odnotować w urzędzie stanu 
cywilnego w związku z aktem urodzenia. W tym celu 
konieczne jest stawienie się obojga rodziców. 

Jakie nazwisko powinno otrzymać 
dziecko? 

Jeśli dziecku ma zostać nadane nazwisko rodowe ojca, który 
nie sprawuje opieki, konieczne jest również, aby stawili się 
oboje rodzice. Oświadczenie o nazwisku może zostać złożone 
tylko wspólnie przez rodziców. 

Gdzie sporządzana jest dokumentacja 
noworodka?  

W przypadku dzieci urodzonych na obszarze podlegającym 
odpowiedzialności Urzędu Stanu Cywilnego w Dreźnie akty 
urodzenia wydawane są w Dziale Urodzeń: Sachgebiet 
Geburten, Provianthofstraße 7, 01099 Dresden. Do urzędu 
można dojechać bezpośrednio tramwajem linii 7 i 8, 
przystanek: Heeresbäckerei.  

Kiedy można stawić się osobiście? 

Prosimy o ustalenie terminu wizyty przez:  

 Stronę internetową  www.dresden.de/geburtsurkunde 

 Telefon +49 (3 51) 4 88 67 51 

 E-mail standesamt-geburten@dresden.de  

Co należy przedstawić? 

Podczas wizyty mającej na celu sporządzenie aktu urodzenia 
dziecka należy przedstawić: 

 dowód osobisty lub paszport  

 w przypadku rodziców lub jednego rodzica o 
zagranicznym pochodzeniu konieczny jest paszport  

 wszystkie jeszcze brakujące dokumenty do sporządzenia 
dokumentu 

Kto otrzymuje dokumenty do aktu 
urodzenia? 

 rodzice dziecka  

 dziadkowie – wraz z pełnomocnictwem osoby 
uprawnionej do opieki i za okazaniem ważnego 
dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport)  

Jaki jest koszt dokumentacji? 

 15 euro akt urodzenia 

 7 euro każdy kolejny akt urodzenia 

 35 euro oświadczenie o nazwisku 

 4 euro przesyłka listem poleconym 

Stolica kraju związkowego Drezno 
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Urząd Stanu Cywilnego 
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Jakie akty są wystawiane? 

Generalnie do użytku osobistego wydawane są dwa odpłatne 
akty urodzenia. Ponadto otrzymasz bezpłatnie trzy akty 
urodzenia przeznaczone do określonego celu, które można 
złożyć w celu ubiegania się o zasiłek rodzinny na dziecko i 
zasiłek rodzicielski oraz do przedstawienia w kasie chorych. 

Jeśli życzysz sobie więcej niż dwa odpłatne akty, odznacz 
pożądaną ilość już w szpitalu na zgłoszeniu narodzin. 

Stolica kraju związkowego Drezno życzy Tobie i Twojemu 
dziecku wszystkiego najlepszego. 

 

 

 

 

 

 

 

Stopka 
 
Wydawca: 
Stolica kraju związkowego Drezno 
 
Urząd Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego 
Telefon +49 (3 51) 4 88 67 51 
Faks +49 (3 51) 4 88 67 53 
E-mail standesamt-geburten@dresden.de 

Urząd ds. Prasy, Promocji i Protokołu 
Telefon +49 (3 51) 4 88 23 90 
Faks +49 (3 51) 4 88 22 38 
E-mail standesamt-geburten@dresden.de 

Post Office Box 12 00 20 
01001 Drezno (Dresden) 
www.dresden.de/geburtsurkunde 

Centralny telefon do urzędu 115 – kochamy pytania 
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Dokumenty elektroniczne opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym można składać za pomocą formularza. Istnieje również 
możliwość szyfrowania wiadomości e-mail do stolicy kraju związkowego 
Drezno za pomocą certyfikatu S/MIME lub wysyłania bezpiecznych wiadomości 
e-mail za pomocą DE-Mail. Więcej informacji można znaleźć pod adresem 
www.dresden.de/kontakt. 
Ten materiał informacyjny jest częścią działań promocji stolicy Drezna. Nie 
można go wykorzystywać do reklam wyborczych. Partie mogą jednak używać 
go do informowania swoich członków. 
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