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Szanowni Państwo, 
 
Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Nadmorski 
oraz Oddział Małopolski mają przyjemność przedstawić Państwu propozycję szkolenia dla 
pracowników oraz kierowników Urzędów Stanu Cywilnego. 
 
 
TEMAT SZKOLENIA: 
 

„Administracyjna zmiana imion i nazwisk oraz uznawanie orzeczeń zagranicznych” 
 
Program Szkolenia: 
 

1) Podstawa prawna i zakres obowiązywania ustawy o zmianie imienia i nazwiska 

2) Tryb zmiany imienia i nazwiska 

 elementy wniosku, pełnomocnictwa, metryka sprawy 

 elementy decyzji dotyczących zmiany imienia i nazwiska  

 weryfikacja wniosku złożonego drogą elektroniczną, wydanie decyzji w wersji 

elektronicznej 

 opłata skarbowa 

3) Przesłanki pozytywne i negatywne związane ze zmianą imienia i nazwiska 

 postępowanie wyjaśniające (wezwania, protokoły, postanowienia) 

 orzecznictwo sądowe i administracyjne 

 opinie Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN  

4) Odnotowanie zmiany imienia i nazwiska w rejestrze stanu cywilnego i rejestrze PESEL 

 data decyzji a data natychmiastowej wykonalności decyzji 

 data ostateczności decyzji  

 wybór rodzaju wzmianki dodatkowej a treść decyzji 

5) Szczególne przypadki zmiany imienia i nazwiska (cudzoziemcy, bezpaństwowcy, 

niepełnoletni, udział tłumacza) 

6) Uznawanie orzeczeń zagranicznych w zakresie zmiany imienia i nazwiska 

 przesłanki uznania orzeczenia 

 orzeczenia wydane po 1 lipca 2009 roku (nowelizacja k.p.c.) 

 orzeczenia wydane przed 1 lipca 2009 roku (obywatele polscy, obcokrajowcy) 

 przykładowe dokumenty zagraniczne 

Trenerzy: 
 
Klaudia Konarska – główny specjalista w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie, Wiceprezes 
Oddziału Małopolskiego SUSC RP. Z Urzędem Stanu Cywilnego w Krakowie związana od 
2004 roku. Od 2010 roku zajmuje się problematyką zmian w aktach stanu cywilnego w tym 
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zmian na podstawie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego a także problematyką 
zagadnień związanych z  Kodeksem postępowania administracyjnego w kontekście ustawy 
Prawo o aktach stanu cywilnego. 
 
Barbara Staniak – absolwentka Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pracą pt. Prawne aspekty zmiany imion i 
nazwisk w kontekście decyzji odmownej. Z Urzędem Stanu Cywilnego w Krakowie związana 
od 2007 roku. Od roku 2015 zajmuje się problematyką zmiany imion i nazwisk oraz 
prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym zakresie. Członek zarządu Oddziału 
Małopolskiego SUSC RP. 
 
Termin i miejsce szkolenia: 
  
03 marca 2022  
godz. 9.00 – 13.30  
 
Szkolenie w formie on-line na platformie ZOOM, umożliwiającej obustronną komunikację 
między prowadzącym szkolenie a uczestnikami. 
 
Uczestnicy w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymają link do spotkania. 
 
Koszt szkolenia:  
  
- 210 zł brutto – przy zgłoszeniu do 1 lutego 2022 r. 
- 250 zł brutto – przy zgłoszeniu od 2 do 21 lutego 2022 r.  
 
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają wykłady prowadzone przez profesjonalnych 
trenerów, indywidualne konsultacje, materiały dla uczestników w wersji elektronicznej 
(dostępne po szkoleniu). 
   
Zgłoszenia wg. załączonego wzoru należy wysłać tylko pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
nadmorski@usc.pl do 21 lutego 2022 r. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z 
Karolem Lipińskim pod numerem telefonu + 48 602 491693.          
  
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 

      (+/-) Szczepan Ciuła                     (+/-)  Bogusława Mielcarek 
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