
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 17 października 2008 r.

o zmianie imienia i nazwiska
(druk nr 309 )

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH
OSOBISTYCH (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)

Art. 14.
[1. Dane dotyczące zmiany stanu cywilnego, imienia lub nazwiska oraz innych zmian w

aktach stanu cywilnego urząd stanu cywilnego przekazuje niezwłocznie do organu gminy
właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dane dotyczą, a w
przypadku braku miejsca pobytu stałego osoby - do organu właściwego ze względu na
ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.]

<1. Dane dotyczące zmiany stanu cywilnego oraz innych zmian w aktach stanu
cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje niezwłocznie do organu
gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dane dotyczą,
a w przypadku braku miejsca pobytu stałego osoby – do organu właściwego ze
względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3
miesiące oraz do organu, który wydał dowód osobisty.>

<1a. Do przekazywania danych dotyczących zmiany imienia lub nazwiska dokonanej
na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
(Dz.U. Nr ..., poz. ...) stosuje się przepisy tej ustawy.>

2. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje
zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia.
Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego
matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

[3. Zgłoszenia o zmianie imienia lub nazwiska dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego,
który wydał decyzję o zmianie. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o
zmianie imienia lub nazwiska, zawiadamia o zmianie organ gminy właściwy ze względu na
miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.]

4. Zgłoszenia zmian w obywatelstwie dokonuje właściwy wojewoda. Dane o nabyciu lub
utracie obywatelstwa polskiego wojewoda przekazuje niezwłocznie do organu gminy
właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której zmiana dotyczy.
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USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. z 2006 r. Nr 225,
poz. 1635, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Nie podlega opłacie skarbowej:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia,
koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg

określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i
poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla
osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach
dla kombatantów,

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o
pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu,
Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania
zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji
wojskowej,

f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)),
i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania

obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich

Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do
Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na
podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin,

k) o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w
sprawach ochrony czasowej,

l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz.
1437);

2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach
budownictwa mieszkaniowego;

3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z
zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki
Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa
lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z
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wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-
spożywczymi;

4) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego
odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;

5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach
wymienionych w pkt 1-4;

[6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę
nazwiska i imienia (imion) oraz w sprawach o ustalenie pisowni imienia i nazwiska
osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;]

<6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę
imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także
zstępnych i małżonków tych osób;>

7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na
działania związane z czynną ochroną przyrody.

2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w
innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie
skarbowej.

ZAŁĄCZNIK  
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ

ZWOLNIENIA

Czę
ść

 Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka  Zwolnienia

1  2  3  4
I.  Dokonanie czynności urzędowej

 1. Sporządzenie aktu małżeństwa  84 zł
 2. Inne czynności kierownika urzędu

stanu cywilnego
 11 zł  1) sporządzenie aktu urodzenia lub

zgonu

 2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu
dziecka lub o nadaniu dziecku
nazwiska męża matki

 3. Decyzja o wpisaniu do polskich
ksiąg stanu cywilnego treści aktu
stanu cywilnego sporządzonego za
granicą

 50 zł

 4. Pozostałe decyzje wydawane przez
kierownika urzędu stanu cywilnego

 39 zł

 5. Protokół zawierający ostatnią
wolę spadkodawcy, sporządzony
przez osoby wymienione w art. 951
§ 1 Kodeksu cywilnego

 22 zł

[6. Ustalenie brzmienia albo pisowni
imienia lub nazwiska

 22 zł]

Uwaga: pkt 7-53 oraz cz. II  załącznika pominięto.


