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Karta Usługi  
Nr USC/10 

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA 
DZIECKA 

Podstawa prawna 

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (  Dz. U. z 2021r. poz. 
709 z późn.zm.) 
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( T.J. Dz. U. z 2020r. poz. 
1359  z późn.zm ). 
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (  T.J. Dz. U. z 2021r. poz. 510)   

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich  

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Ewa Gul-Czachor Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Agnieszka Kuna nspektor  
parter ,pok.nr 2, tel. 22 71 513, 22 71 333 wew.126, e-mail: usc@ekolbuszowa.pl 

Sposób załatwienia sprawy  
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego 
sporządzenia (w formie protokołu). 

Wymagane  
dokumenty  

1. Podanie 
2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka: 
-dowód osobisty lub paszport 

Numery wzorów 

formularzy dokumentów i 
miejsce ich udostępnienia 

 

Opłaty 

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka - 11,00 zł. 
(Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5 lub na konto Urzędu 
Miejskiego w Kolbuszowej nr 20918000082001000177920001) 

Termin załatwienia sprawy  Niezwłocznie 

Tryb odwoławczy  

Odwołanie w sprawie odmowy wpisania do aktu urodzenia imion wskazanych przez rodziców wnosi 
się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji 

Pozostałe Informacje 

Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym kierownikiem lub polskim konsulem oświadczenie o 
zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenie w ciągu 6 miesięcy od daty 
sporządzenia aktu urodzenia. 
2. Oświadczenie składają oboje rodzice dziecka lub matka dziecka, w stosunku do którego ojcostwo 
nie zostało ustalone. 
3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na 
stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek 
zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje. 

Obowiązek informacyjny 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 
25 maja 2018r. 

 
Opracował: Ewa Gul-Czachor  Kierownik USC  01.12.2021 
Sprawdził:  Ewa Gul-Czachor  Kierownik USC 01.12.2021 
Zatwierdził: Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej 01.12.2021 

 


