
 
  

  

  

    

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

  
         

  

  

  

 

Adnotacje urzędowe USC-020-01 

Miejsce sporządzenia Data urodzenia - -

Data wpływu 

Nr USC-IN.5355.

Do Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego 
w ........................................................................................... podpis pracownika 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI
�

Dane wnioskodawcy, treść wniosku, oświadczenie

Imię (imiona)
	

Nazwisko
	

Nazwisko rodowe
	

Numer PESEL 

Dokument tożsamości:  dowód osobisty  paszport numer 

organ wydający 

Adres do korespondencji

Ulica
	

Numer domu
	 Numer lokalu
	

Kod pocztowy
	 - Miejscowość 

Numer telefonu 

Adres e-mail 

Akt urodzenia

Akt małżeństwa

Data zawarcia 
małżeństwa Miejsce sporządzenia - -

Akty urodzenia małoletnich dzieci
Podać, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów. 

Miejsce sporządzenia Data urodzenia - -

Miejsce sporządzenia Data urodzenia - -

Miejsce sporządzenia Data urodzenia - -



   

   

   

  
  

              
                 

             
  

      

              
       

              

  

 
    

  

    

Składam wniosek o zmianę mojego:
	

dotychczasowego imienia/imion na imię/imiona 

dotychczasowego nazwiska na nazwisko1) 

dotychczasowego nazwiska rodowego 
na nazwisko rodowe2) 

1) Nazwiskiem osoby, która zawierała małżeństwo jest nazwisko wynikające z aktu małżeństwa. Osoba taka nosi dwa nazwiska:
nazwisko i nazwisko rodowe (u osoby, która w wyniku zawarcia małżeństwa nie zmieniła nazwiska, są one jednobrzmiące), których
zmiana następuje niezależnie. Zmiana nazwiska osoby, która jeszcze nie wstępowała w związek małżeński oznacza jednoczesną
zmianę nazwiska rodowego.
2) Nazwiskiem rodowym jest nazwisko wynikające z aktu urodzenia.

Oświadczam, że w tej samej sprawie nie złożyłem(am) wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu 
stanu cywilnego i nie została wydana już decyzja odmowna. 

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, należy wykazać ważne powody zmiany imienia lub nazwiska. 

Załączniki 

Dowód zapłaty opłaty 
skarbowej 

Inne dokumenty 
w tym uzasadniające zmianę 

imienia lub nazwiska 

Data i miejsce sporządzenia wniosku 

Data - - Miejscowość 

Podpis

Podpis wnioskodawcy
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