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REFERAT/ 
STANOWISKO 

                  Urząd Stanu Cywilnego 
                    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi:                     Zmiana imienia i nazwiska  
                 

Wymagane  
dokumenty: 
 

1.Wypełniony wniosek o zmianę imienia i nazwiska: który musi zawierać: 

 dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, 

 wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt 
małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu, 

 nr PESEL, 

 imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana, 

 wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana 
imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów, 

 adres do korespondencji wnioskodawcy, 

 uzasadnienie, 

 oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył  wcześniej wniosku do 
innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja 
odmowna. 

2. Postanowienie Sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest 
wnioskodawcą. 
3.Dowód wniesienia / uiszczenia/ opłaty. 
4.Dowod osobisty lub inny dokument tożsamości / do wglądu/. 
Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę 
(oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie). 
Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z 
którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem 
pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe wydłuży jednak 
załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. 
Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego, niezbędne do załatwienia spraw, mogą je 
więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich realizację w chwili zgłoszenia. 

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna 
jest zgoda drugiego rodzica. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde 
z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę. 

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić osobiście zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać 
wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

 

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: - za wydaną decyzję – 37,00 zł  

 Opłaty należy dokonać na  rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zębowicach : BS Zawadzkie 
O/Zębowice nr 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001 
 

Termin i sposób 
załatwienia: 

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydana jest decyzja 
administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska, bądź  decyzja o odmowie dokonania w/w 
zmiany.  
 

Podstawa 
prawna: 

 Ustawa z  dnia 17 października 2008 r., o zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz. U. z 2016 
r., poz.10)  

http://www.zebowice.pl/


 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze 
zm.) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 
2016 r. poz. 23). 

Tryb 
 odwoławczy: 

Od decyzji wydanej przez kierownika USC przysługuje odwołanie  do Wojewody Opolskiego w 
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – za pośrednictwem Kierownika USC. 
 

Dodatkowe 
informacje: 

1. Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może 
nastąpić na jego wniosek 
2. Zmiana może dotyczyć również nazwiska rodowego osoby która pozostaje  lub pozostawała w związku 
małżeńskim. 
3.Z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka występuje przedstawiciel ustawowy. 
4. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności gdy 
dotyczą zmiany: 

a) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością  człowieka 
b) na imię lub nazwisko używane 
c) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione 
d) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo 

również posiada. 
5. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska 
na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo 
wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym 
nazwiskiem. 
6. Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części /członów /. 
7. Po zmianie można mieć co najwyżej dwa imiona. 
8. Decyzje w sprawach określonych w ustawie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, 
do którego złożono wniosek. 

9. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje  za granicą podanie składa się za pośrednictwem konsula RP.  
10.  Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego 
małżeństwa. 
11. Jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno z 
rodziców; drugi rodzic musi wyrazić zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, chyba że 
nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej. Rodzic może wyrazić zgodę na zmianę nazwiska albo imienia 
dziecka w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku osoby zamieszkałej poza 
granicami RP może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. 
12. W razie braku porozumienia między rodzicami, każde  z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o 
wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. 
13. W celu dokonania zmiany imienia lub nazwiska należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami. 
14. Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie, zaznaczając w nim o zmianę jakiego 
nazwiska się ubiega / rodowego czy nabytego/. 
 

Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

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

 


