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Zmiana imienia lub 

(i) nazwiska 

/karta usług/ 

  

 

 

     Karta informacyjna  
Opis sprawy/zadania Administracyjna zmiana imienia lub (i) nazwiska 

Kogo dotyczy Osoby chcące zmienić imię lub (i) nazwisko 

Wymagane dokumenty 1. Wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik do karty usług).  

2. W  przypadku  ubiegania  się  małoletniego  o  zmianę  imienia  

(imion)/nazwiska  do  wniosku należy dołączyć:  

a) Oświadczenie  małoletniego  dziecka,  które  ukończyło  13  lat,  o  wyrażeniu  

zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:  

-  zmiana nazwiska ma dotyczyć dziecka,  

-  zmiana  nazwiska  dziecka  ma  nastąpić  w  związku  z  rozciągnięciem  na  

dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców.  

Zgoda  dziecka  na  zmianę  jego  imienia  lub  (i)  nazwiska  winna  zostać  

wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie 

poświadczonym.   

Dzieci  zamieszkałe  za  granicą  mogą  wyrazić  zgodę  za  pośrednictwem  

konsula Rzeczypospolitej Polskiej.  

b) Oświadczenie  rodzica  niebędącego  wnioskodawcą  o  wyrażeniu  zgody  na  

zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:  

-  zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,  

-  zmiana  nazwiska  dziecka  ma  nastąpić  w  związku  z  rozciągnięciem  na  

dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego drugiego rodzica.  

Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub (i) nazwiska jego dziecka 

winna zostać  wyrażona  osobiście  lub  w  formie  pisemnej  z  podpisem  

notarialnie poświadczonym.  Osoby  zamieszkałe  za  granicą  mogą  wyrazić  

zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub Prawomocne 

orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie  

jest wnioskodawcą albo prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na wystąpienie  

z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka.  

c) Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun  

prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub (i) osoba pełniąca obowiązki 

rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć:  

- prawomocne  postanowienie  sądu  o  ustanowieniu  opieki  prawnej  lub  

(i) umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,  

- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem  

o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka do właściwych organów 

administracyjnych.  

3. Inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia/nazwiska. 

4. Dowód osobisty lub paszport- do wglądu 

Formularze/wnioski do 

pobrania 

Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25 

Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 9 

Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/ 

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP 

Załącznik nr 1 – Wniosek o zmianę imienia/ nazwiska 

Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo  

Opłaty Decyzja o zmianie imienia i/lub nazwiska – 37,00 zł 

Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa- 17,00 zł 

Opłatę skarbową  można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zawoja 

Nr. konta: 43 87990001 0020 0200 0101 0049 lub w kasie Urzędu  w godzinach 

od 7.00-12.00 

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik USC: Danuta Lasa 

e-mail: d.lasa@zawoja.ug.pl 

Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 125 

Fax. (33) 8775-015 

Miejsce składania 

dokumentów 

Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25 

http://zawoja.ug.pl/


Termin załatwienia 

sprawy 

Do 1 miesiąca od dnia złożenia podania. 

Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane. 

Podstawa prawna 1. Art. 35, art.57, art.76a, art. 104, art. 127-129 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

2.  Art. 4 ust. 1 oraz art. 8 -12 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o 

zmianie imienia i nazwiska  

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

4. Ustawa  z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

5. Art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

6. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej. 

7. Art. 34 pkt. 16 Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne.  

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za 

pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Zawoi, w terminie 14 dni  

od daty otrzymania decyzji odmowie zmiany imienia (i) lub nazwiska. 

Uwagi i dodatkowe 

informacje 

1. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska mogą złożyć:  

a) osoby posiadające obywatelstwo polskie,  

b)  cudzoziemcy  niemający  obywatelstwa  żadnego  państwa,  jeżeli  mają  

w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,  

c) cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy.  

2. Zmiany imienia lub (i) nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych 

powodów, a w  szczególności  gdy:  wnioskodawca  nosi  imię  lub  

nazwisko  ośmieszające  albo  

nielicujące z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, albo 

które zostało bezprawnie zmienione, a także na imię lub nazwisko noszone 

zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się 

posiada.  

3.  Zmiany  nazwiska  nie  można  dokonać  w  przypadku  ubiegania  się  o  

zmianę  na nazwisko  historyczne,  wsławione  w  dziedzinie  kultury,  

nauki,  działalności politycznej,  społecznej  albo  wojskowej,  chyba,  że  

posiada  się  członków  rodziny o tym nazwisku.  

4. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie 

dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.  

5.  Zmiana  nazwiska  lub  nazwiska  rodowego  jednego  z  rodziców  

rozciąga  się  na małoletnie  dzieci  i  na  dzieci,  które  pochodzą od  tych  

samych  rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, 

chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest 

pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.  

6.  Wniosek  o  zmianę  nazwiska  składa  każdy  z  małżonków  oddzielnie  

zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy 

nabytego).  

7. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska składa się do wybranego 

kierownika urzędu stanu cywilnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub 

platformy e PUAP.  

8. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska 

mogą złożyć a pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując 

kierownika urzędu stanu cywilnego do którego wniosek ma być przekazany. 

9. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu 

cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z 

wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o 

transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. 

10.Decyzja  o  zmianie  imienia  lub  nazwiska  podlega  natychmiastowemu  

wykonaniu poprzez  odnotowanie  tej  zmiany  w  aktach  stanu  cywilnego.  

W  przypadku  gdy  akty stanu cywilnego znajdują się w innym urzędzie 

stanu cywilnego kierownik urzędu  

stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia lub (i) nazwiska 

przesyła ją, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do kierownika 

USC, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa wnioskodawcy, a 

jeżeli zmiana rozciąga się na małoletnie  dzieci  –  również  do  kierownika  

USC,  który  sporządził  akty  urodzenia dzieci.   

11. W określonych w ustawie sprawach załatwianych za pośrednictwem 

konsula nie stosuje się przepisów art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

 

 



Uwaga! 

Dokument wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskany za pośrednictwem 

elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być 

wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej 

formie posiada walor dokumentu urzędowego 

 

Aktualizacja aktów stanu cywilnego: 

  

1. Na  podstawie  art.  24  ust.  3  ustawy  Prawo  o  aktach  stanu  cywilnego  

wzmiankę dodatkową  o  zmianie  imienia  lub  nazwiska  rodzica  lub  

rodziców  osoby  pełnoletniej dołącza się do aktu urodzenia lub aktu 

małżeństwa tej osoby, o ile wystąpi ona z takim wnioskiem.  

  

2. W przypadku osób małoletnich z wnioskiem w wyżej wymienionym 

zakresie może wystąpić przedstawiciel ustawowy dziecka, składając 

stosowny wniosek o odnotowanie zmiany imienia i/lub nazwiska rodzica 

w akcie urodzenia dziecka w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo 

o aktach stanu cywilnego.  

  

Uwaga!   

Obywatel polski, który dokonał zmiany imienia  i/lub  nazwiska  przed  organami  

obcego państwa po dniu 1 lipca 2009 r. może wystąpić o uznanie orzeczenia w 

tym zakresie na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego i wpisania na jego podstawie  wzmianki  dodatkowej  w  akcie  

urodzenia  i/lub  małżeństwa  sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w 

Zawoi 

 

 
Opracował: (imię i nazwisko) Danuta Lasa data  26.11.2021 r. 

Zatwierdził: (imię i nazwisko) Marcin Pająk data 26.11.2021 r. 


