
Ważne procedury administracyjne po urodzeniu dziecka 

Co Gdzie  Kiedy Potrzebne 
dokumenty 

Akt urodzenia Urząd stanu 
cywilnego albo 
często również 
bezpośrednio w 
szpitalu 

W ciągu tygodnia od 
narodzin  
 
Nazwisko i 
nazwisko rodowe 
dziecka ustala się w 
sposób wiążący 

- Zaświadczenie 
urodzenia z 
kliniki/szpitala 
położniczego  
- Dowód osobisty 
- Akt ślubu lub 
uwierzytelniony odpis z 
księgi rodzinnej 
 
Bez ślubu: 
- Dowód osobisty 
- Akt urodzenia matki 
- Uznanie  
ojcostwa, jeśli jest 
dostępne 
 

Zgłoszenie dziecka Urząd stanu 
cywilnego, szpital 
często bezpośrednio 
przejmuje to zadanie 

Możliwie 
najwcześniej po 
narodzinach 

- Akty urodzenia 
rodziców i dziecka 
- Zaświadczenie ze 
szpitala 
- Dowód osobisty lub 
paszport 
- Akt ślubu 
- Ewentualnie dokument 
potwierdzający ojcostwo  
- Oświadczenie o opiece 
nad dzieckiem  
 

Składanie wniosku o 
paszport dla dziecka  

Urząd ewidencji 
ludności  

Trzy miesiące przed 
skorzystaniem  

- Zdjęcie dziecka  
- Ewentualnie dokument 
potwierdzający prawo do 
opieki nad dzieckiem 
 

Ubezpieczenie 
zdrowotne  

Zamówić 
telefonicznie 
formularz wniosku w 
kasie chorych  

Możliwie jak 
najszybciej po 
narodzinach  

- Akt urodzenia 
- W urzędzie stanu 
cywilnego wydaje się 
zaświadczenie do 
ubezpieczenia 
zdrowotnego  
 

Zasiłek wychowawczy  Placówka ds. 
zasiłków 
wychowawczych 
Powiat Heidekreis  

W ciągu pierwszych 
miesięcy po 
narodzinach  
 
W przypadku 
adopcji ważna jest 
data zamieszkania 
w przybranym domu 
rodzinnym 

- Zaświadczenie 
urodzenia dziecka z 
adnotacją „Do zasiłku 
wychowawczego” 
(oryginał) 
- Kopia dowodu 
osobistego lub paszportu 
oraz aktualny status 
pobytu  
- Zaświadczenie z kasy 
chorych o wypłacanym 
zasiłku macierzyńskim 
- Zaświadczenie od 
pracodawcy o dopłacie 
do zasiłku 
macierzyńskiego po 
rozwiązaniu  



 

- Zaświadczenie o urlopie 
wychowawczym 
zagwarantowanym przez 
pracodawcę  
- Zaświadczenie o 
dochodach bądź 
zaświadczenia o 
zarobkach 
  

Zasiłek rodzinny  Kasa rodzinna 
agencji pracy  

W ciągu pierwszych 
sześciu miesięcy po 
narodzinach  

-  Numer podatkowy 
wnioskodawcy i dziecka 

Uznanie ojcostwa 
 
Wymagana jest 
(pisemna!) zgoda matki   

Urząd stanu 
cywilnego  
Urząd ds. młodzieży  
Sąd rejonowy  
Notariusz  

 - Dowody osobiste 
obojga rodziców 
- Akty urodzenia lub 
dokumenty stwierdzający 
pochodzenie obojga 
rodziców  
- Akt urodzenia dziecka  

Urlop wychowawczy  Pracodawca  Nie później niż 
siedem tygodni 
przed planowanym 
urlopem 
wychowawczym, 
określa się przy tym 
również czas 
trwania urlopu 
wychowawczego  

 


