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REFERAT/ 
STANOWISKO 

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi: Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia /imion/ dziecka. 
                 

Wymagane  
dokumenty: 
 

- Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia/imion/ dziecka. 
- Dowody osobiste matki dziecka i jej męża. 
 

Miejsce 
Złożenia 
dokumentów: 
 

Urząd Stanu Cywilnego 
Monika Nowak – Z- ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Pokój nr 20- I Piętro / Tel.77 4216076 w. 27 
Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7,00 – 15,00 

 
Opłaty: Oplata skarbowa wynosi – 11,00 zł 

Wpłata na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zębowicach : BS Zawadzkie 
0/Zębowice nr 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001 

 
Termin i sposób 
załatwienia: 

Osobiście oboje rodzice. 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 
poz..1741 ze zm.). 
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Z 2015 poz. 
2082 ze zm.), 
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2015 poz.783 ze 
zm.)  

Tryb 
 odwoławczy: 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody opolskiego za pośrednictwem 
Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania . 

 
 

Dodatkowe 
informacje: 

Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia 
oświadczenia przed Kierownikiem USC o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem 
zmianie podlega tylko imię, imiona,  które zostały wpisane do aktu w chwili jego 
sporządzenia . Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia ,zmiana 
imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska. 
Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona. Nie można nadać imienia 
ośmieszającego, nieprzyzwoitego w formie zdrobniałej. Imię musi odróżniać płeć 
dziecka. 
Oświadczenie o zmianie imienia dziecka można złożyć przed dowolnym kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego lub przed konsulem. 

 
Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

- w BIP poniżej karty usługi 
- na miejscu: pokój nr 20 - I piętro, 
- folder Wspólny – Monika Nowak 
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