
Karta usługi Nr 11(1)/USC 
 ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA  

Urząd Stanu Cywilnego w Międzychodzie 
Urząd Miasta i Gminy  

ul. Marszałka Piłsudskiego 2 
64-400 MIĘDZYCHÓD 

I. Forma realizacji usługi: 
X osobiście  przez pełnomocnika  listownie  fax  elektronicznie 
 inny: konsul 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 
Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do: 
a) obywateli polskich, 
b) cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w RP miejsce zamieszkania, 
c) cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy. 

III. Opis usługi: 
Wniosek o zmianę imienia i nazwiska składa się do wybranego  kierownika urzędu stanu cywilnego 
osobiście. 
Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula RP, wskazując kierownika 
urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany. 

1) Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy 
dotyczy zmiany imienia i nazwiska, ośmieszającego, nielicującego w godność człowieka, imię i nazwisko 
potocznie używane, bezprawnie zmienione lub na imię i nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa 
państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada. 

2) Zmianę imienia  lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy  można dokonać 
wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, 
wolności lub bezpieczeństwa osobistego.  

3) Nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów, , chyba że osoba ubiegająca się o zmianę 
nazwiska nosi nazwisko  wieloczłonowe, zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo 
również posiada. 

4) Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.  
5) Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego 

małżeństwa. 
6) Zmiana nazwiska  małoletnich dzieci, wymaga zgody obojga rodziców. 
7) Zmiana nazwiska i imienia dziecka, które ukończyło 13 lat, wymaga zgody tego dziecka.  
8) Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, 

wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej,  społecznej lub wojskowej, chyba że 
osoba ubiegająca się o zmian  może dotyczyć nazwiska  noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego. 

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 
Z dnie 01 marca 2015 r. z uwagi na zmianę przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, nie ma 
obowiązku przedkładania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem 
pozyskuję je w własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.  

1) Dokumenty potwierdzające  zasadność zmiany nazwiska. 
2) Wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem. 
3) Oświadczenie , że w tej samej sprawie nie złożono wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu 

stanu cywilnego lub nie została  wydana już decyzja odmowna. 
4) Dokument  tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub paszport).  

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 
37,00 zł. -  opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska.  
Zwalania się od opłaty skarbowej: 

a) Dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia i nazwiska, 
którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób.  

b) Osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu 
ubóstwa. 

Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
Zachęcamy do skorzystania z dostępnego na stronie internetowej generatora druku przelewu. 
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Międzychód nr 31 1020 4027 0000 1302 1219 1849                   
w każdym innym punkcie przyjmującym opłaty. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 
Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów. W sytuacji, gdy 



wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przeprowadzone jest postępowanie wyjaśniające 
zgodnie z KPA . 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 
Kierownik urzędu stanu cywilnego, Z-ca  Kierownika urzędu stanu cywilnego. 
Referat/komórka odrębna:  Urząd Stanu Cywilnego  
pokój:  209/210   (II Piętro, budynek B) telefon bezpośredni 95 784 81 00 wew.521 
adres e-mail: usc@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy:  
Od decyzji  o odmowie zmiany imienia i nazwiska przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody 
Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma, za pośrednictwem Kierownika Urzędu stanu 
Cywilnego. 
 IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  

1)   ustawa z dnia 17 października 008 r. o zmianie imienia i nazwiska   
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie     

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (RODO) 

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 
  

XI. Formularze i wnioski do usługi: 
1) Wniosek o zmianę imienia i nazwiska. 
2) Oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o wyrażeniu zgody na zmianę imienia ,nazwiska.  
3) Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgony na zmianę imienia /nazwiska dziecka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


