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• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
(Dz. U. 2008 r. nr 220 poz. 1414 z późn. zm.)
•

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)
1. Wniosek o zmianę nazwiska, imienia.USC-W10

WYMAGANE DOKUMENTY
OPŁATY

2. Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia, nazwiska.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 37 złotych płatna na rachunek
bankowy Urzędu Gminy Kozłów.

TERMIN ZAŁATWIENIA

SPOSÓB ODWOŁANIA
UWAGI

1. Wniosek podlega rozpoznaniu w terminie 1 miesiąca od dnia
złożenia wniosku wraz z kompletem załączników,
2. Wniosek składany jest osobiście, za pośrednictwem konsulatu
lub korespondencyjnie z podpisem poświadczonym przez notariusza,
Zażalenia wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty doręczenia
zaświadczenia.
➢
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych
powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością
człowieka,
2. na imię lub nazwisko używane,
3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa,
którego obywatelstwo również posiada
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.
➢
Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).
➢

➢

Po zmianie można mieć co najwyżej dwa imiona.

➢

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci
oraz na dzieci które zrodzą się z tego małżeństwa.

➢

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. Jeżeli w chwili
zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka
jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.

➢

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z

nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na
zmianę nazwiska dziecka.
➢

Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed
kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie
pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za
pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed
kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie
pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za
pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
➢
Zmiana może dotyczyć również nazwiska rodowego osoby, która
pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim.
➢
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