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INFORMACJE: 

I ETAP – złożenie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska: 

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

2) Zmianie może podlegać imię lub nazwisko. 

3) Zmienić można imię lub nazwisko ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka, 

imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, a także można zmienić imię 

lub nazwisko na: 

- imię lub nazwisko używane, 

- imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa kraju, którego obywatelstwo 

również się posiada. 

4) Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska 

rodowego. 

5) Po zmianie można mieć co najwyżej nazwisko dwuczłonowe (co do zasady) lub 

najwyżej dwa imiona. 

6) Zmiana imienia oznacza: 

http://www.kluczbork.eu/


- zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, 

- zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, 

- dodanie drugiego imienia, 

- zmianę pisowni imienia lub imion, 

- zmianę kolejności imion. 

7) Zmiana nazwiska oznacza: 

- zmianę na inne nazwisko, 

- zmianę pisowni nazwiska, 

- zmianę nazwiska  ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub 

męskiego. 

8) Nazwisko zmienić może: 

- obywatel polski, 

- cudzoziemiec nie posiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce 

miejsce zamieszkania. 

- cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy. 

9) Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do kierownika wybranego urzędu 

stanu cywilnego. 

10) Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci, 

które zrodzą się z tego małżeństwa. 

11) Jeżeli nazwisko zmienia tylko jeden z rodziców, zmiana rozciąga się na małoletnie 

dzieci i na dzieci pochodzące 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.  

Jeśli dziecko ukończyło 13 lat w chwili zmiany nazwiska, wymagana jest jego zgoda. 

12) Osoba ubiegająca się o zmianę imienia i nazwiska zobowiązana jest złożyć: 

- wniosek, 



- dowód osobisty lub paszport – do wglądu, 

- dowody potwierdzające istnienie ważnych powodów zmiany imienia lub nazwiska. 

II ETAP – wydanie decyzji administracyjnej o zmianie imienia i nazwiska: 

Decyzję o zmianie imienia i nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego do którego 

złożono wniosek. 

OPŁATY: 

- 37,00 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych) – opłata skarbowa  

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta 

Kluczborka: Bank PeKaO S.A. 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410.  

 

Dowód wpłaty należy załączyć do podania. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja 

administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska, bądź decyzja o odmowie dokonania wyżej 

wymienionej zmiany. W sprawach skomplikowanych - 2 miesiące. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej.  

Odwołanie wnosi się do wojewody opolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

rozstrzygnięcia, za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję. 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 10), 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1359), 

3) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 463), 

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie 



sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1904), 

5) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 463), 

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 

wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 698), 

7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546). 

WZÓR WNIOSKU: 

Wniosek. 

UWAGI  DODATKOWE: 

1) 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 posiada członków 

rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku. 

 

2) Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy może zmienić imię lub 

nazwisko wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów, związanych z zagrożeniem 

jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego. 

 

3) Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem 

polskiego konsula, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego 

wniosek ma być przekazany. 

 

4) Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego 

sporządzonych w Polsce, musi on wraz z wnioskiem o zmianę imienia  lub nazwiska 

złożyć wniosek o przeniesienie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego 

(transkrypcję). 

 



5) 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. 

Wersja: 2 20.11.2020 r. MT 

 


