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Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych 

 
Nazwa usługi: 
 
Administracyjna zmiana imienia i nazwiska 
 
Wymagane dokumenty:  
  
 Złożenie dokumentów wymaga osobistego stawienia się wnioskodawcy przed kierownikiem 
USC:  
 dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport – do wglądu),  
 jeśli dokument tożsamości nie zawiera danych o stałym zameldowaniu lub ostatnim stałym 
miejscu zameldowania wnioskodawcy, należy dodatkowo okazać poświadczenie zameldowania 
wydane przez właściwy organ ewidencji ludności,  
 powiadomienie o nadaniu numeru PESEL lub zaświadczenie o nadaniu tego numeru, jeśli 
dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL,  
 wniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem zmiany złożony przed kierownikiem 
USC osobiście,  
 inne dokumenty potwierdzające zasadność dokonania zmiany imienia/nazwiska,  
 odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,  
 odpis zupełny aktu małżeństwa wnioskodawcy, jeśli pozostaje on lub pozostawał w związku 
małżeńskim,  
 odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeśli zmiana nazwiska ma się rozciągnąć na 
dzieci,  
 zgoda drugiego z rodziców na zmianę imion lub nazwisk dzieci – wyrażona osobiście przed 
kierownikiem USC dokonującym zmiany, konsulem lub w formie pisemnej z podpisem 
notarialnie poświadczonym,  
 zgoda dziecka na zmianę imienia lub nazwiska, jeśli dziecko ukończyło 13 lat –wyrażone 
osobiście przed kierownikiem USC dokonującym zmiany, konsulem lub w formie pisemnej z 
podpisem notarialnie poświadczonym,  
 potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.  
W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka postanowienie sądu rodzinnego w 
sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwiska dziecka. Ze składania odpisów zwolnione są 
osoby, których akty sporządzone zostały w USC Kalety  

 
Miejsce złożenia dokumentów: 
Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 9 
Opłaty: 
Decyzja o zmianie imienia i nazwiska – 37 zł 
 
Termin sposób załatwienia: 
Do 30 dni od dnia złożenia podania 
 



Podstawa prawna: 
 
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, 
poz. 1264);  
* Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. 
poz.267);  
* Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U.  Nr 220, poz.1414 z 
późn. zm.)  
 
Tryb odwoławczy: 
Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem  Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Kaletach w terninie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
Dodatkowe informacje: 

Decyzje o zmianie imienia/nazwiska wydaje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy ze 
względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego 
wnioskodawcy.  
Zmiana imienia/nazwiska oznacza zmianę imienia/nazwiska na inne imię/nazwisko, zmianę 
pisowni imienia/nazwiska lub zmianę nazwiska  
ze względu na formę dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.  
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska osoby może być uwzględnione, jeśli zachodzą ważne 
powody a w szczególności, gdy:  
* wnioskodawca nosi nazwisko/imię ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka,  
* wnioskodawca chce dokonać zmiany imienia/nazwiska na imię/nazwisko używane,  
* wnioskodawca chce dokonać zmiany imienia/nazwiska, które zostało bezprawnie zmienione,  
 
Formularze i wnioski do pobrania: 
Ankieta 
 


