
ADMOTACJE URZĘDOWE                                        Znak sprawy USC.5355.      .20 
data wpływu………………… 
data odbioru………………… 

                        podpis pracownika………………………… 
 

Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Tyczynie 

 
WNIOSEK 

O ZMIAN Ę IMIENIA/NAZWISKA/NAZWISKA RODOWEGO* 
na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska /Dz.U. 
nr 22, poz.1414 z późn.zm./ wnoszę o zmianę imienia/nazwiska/nazwiska rodowego*: 
z………………………………………….. na ……………………………………………... 

 
Wnioskodawca: 

1. imię /imiona/ nazwisko………………………………………………………………… 
2. nazwisko rodowe……………………………………………………............................. 
3. wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia 

oraz małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu 
a) akt urodzenia………………………………………………………………………….. 
b) akt małżeństwa………………………………………………………………………… 
4. numer PESEL………………………………………………………………………….. 
5. imię lub nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana*: 

z…………………………………..na………………………………………………… 
6.   Wnoszę / nie wnoszę/ o rozciągnięcie zmiany na małoletnie dzieci* 
a)………………………………………………………………………………………… 
wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia 
dziecka jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu 
b)……………………………………………………………………………………………. 
wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia 
dziecka jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu 
c……………………………………………………………………………………………. 
wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia 
dziecka jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu 
6. adres zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały:……………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
7. w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały, adres pobytu 

czasowego …………………………………………………………………………….. 
8. adres do korespondencji jeżeli inny niż adres zameldowania……………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
UZASADNIENIE 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………… 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego : „Kto, składając 
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3”   
 
Oświadczam, że w tej spawie nie złożyłem wcześniej  wniosku do innego kierownika 
urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna. 
Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.  
 

……………………………………………. 
Data i podpis wnioskodawcy  

/dotychczasowym imieniem i nazwiskiem/ 

 
Potwierdzam na podstawie dowodu osobistego seria numer ……………………………… 
złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę w dniu……………….............................. 
 

……………………………. 
Podpis kierownika USC 

 
Sposób odbioru dokumentów 

       osobiście w siedzibie USC 
       przesłanie na adres wnioskodawcy 
 
Informacja: 

1. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, 
wraz z wnioskiem o zmianę imienia i nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych 
dokumentów stanu cywilnego. 
2. 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 rodzic wyraził na to zgodę, chyba, że  nie ma on pełnej 
zdolności do czynności prawnej 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 
3. 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 RP mogą wyrazić 
zgodę za pośrednictwem konsula RP. 
4. Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego 
zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami RP mogą 
wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. 
5. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o 
wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. 

 
Zapoznałem się z wyżej wymienionymi informacjami co potwierdzam 
własnoręcznym podpisem 
                                                                                    ……………………………………… 
                                                                                                                                  Data i  podpis wnioskodawcy 

 
Na podstawie art.4 i 8 ustawy z dnia 16.11.206r. 
O opłacie skarbowej /Dz.U. 2012r. poz.1282 ze zm./ 
Opłatę skarbową w kwocie 37 zł. zapłacono 

• niepotrzebne skreślić 

 


