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USC-07 

USC.5355.       .2017 
ZMIANA IMIENIA I/LUB NAZWISKA 

 
WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta  pokój nr 3 oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu w zakładce Poradnik Klienta. 

2. Dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska. 

3. Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).  

Jeżeli dokument ten nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również 

powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru. 

       4.  Wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt    

            małżeństwa 

 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 

Urząd Stanu Cywilnego  

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Pokój nr 3 

tel. 62 7528079 wew.34 e-mail: usc@stawiszyn.pl 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Wydawana jest decyzja administracyjna. 

 

OPŁATY 

37,00 zł za wydanie decyzji. 
 

Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3  

nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005.  

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów. 
 

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia 

w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także 

zstępnych i małżonków tych osób. 
 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego w Stawiszynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 
PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2016, poz. 10). 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 

2016r., poz.23). 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2016r. , poz. 1827 ze 

zm.). 
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DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów,  

w szczególności gdy dotyczą zmiany: 

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka, 

2) na imię lub nazwisko używane, 

3) na imię lub nazwisko, które zostało prawnie zmienione, 

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami państwa, którego obywatelstwo 

również posiada. 

2. Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w RP status uchodźcy, można 

dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego 

prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego. 

3. Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego. 

4. Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko 

historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej 

albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków 

rodziny o tym nazwisku. 

5. Po zmianie nazwiska, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Po 

zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona. 

6. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą 

się z tego małżeństwa. 

7. Zmiana  nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem,  

że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba  że nie ma on pełnej zdolności do czynności 

prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli  

w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest 

potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko. Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na 

zmianę nazwiska dziecka powinna zostać wyrażona osobiście przed Kierownikiem Urzędu 

Stanu Cywilnego w Stawiszynie lub w formie pisemnej podpisem notarialnie 

poświadczonym.  

Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.  

8. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście lub w przypadku osób 

zamieszkałych za granicą – można również za pośrednictwem konsula RP. 

 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://italienisches-restaurant.com/_img/symbol-telefon.gif&imgrefurl=http://italienisches-restaurant.com/Anfahrt.htm&usg=__nv0sC7B77znh2lHXzVYi6EVe-Yg=&h=16&w=21&sz=1&hl=pl&start=0&zoom=1&tbnid=S-6yEIjhdPYE6M:&tbnh=16&tbnw=21&prev=/images?q=symbol+telefon&hl=pl&biw=1276&bih=868&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=875&vpy=432&dur=219&hovh=16&hovw=21&tx=88&ty=16&ei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&oei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:0
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://italienisches-restaurant.com/_img/symbol-telefon.gif&imgrefurl=http://italienisches-restaurant.com/Anfahrt.htm&usg=__nv0sC7B77znh2lHXzVYi6EVe-Yg=&h=16&w=21&sz=1&hl=pl&start=0&zoom=1&tbnid=S-6yEIjhdPYE6M:&tbnh=16&tbnw=21&prev=/images?q=symbol+telefon&hl=pl&biw=1276&bih=868&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=875&vpy=432&dur=219&hovh=16&hovw=21&tx=88&ty=16&ei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&oei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:0

