
 
POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED     

                            ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 

 
USC/10 

 

 

Wymagane dokumenty 
1. Podanie w sprawie przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem 

związku małżeńskiego. 

2. Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu). 
3. Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 
 

Opłaty 

1. Za wpisanie wzmianki dodatkowej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem 
małżeństwa pobiera się opłatę skarbową w wysokości 11 zł. 

2. Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Nadarzyn lub na rachunek bankowy Gminy 

Nadarzyn:  PKO BP w Pruszkowie  21 1020 1042 0000 8202 0481 2956. 

3. Kasa Urzędu Gminy Nadarzyn jest czynna: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek i czwartek 
10.00 – 15.00, środa 8.00 – 15.00, piątek 8.00 – 14.00. 

 

Miejsce złożenia dokumentów 

1. Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie, ul. Mszczonowska nr 24, tel. (22) 729 81 85 wew. 130, 
134. 

2. Godziny pracy urzędu: poniedziałek 9.00 - 18.00, wtorek, środa i czwartek 8.00 - 16.00, 

piątek 8.00 - 15.00. 
 

Jednostka odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie. 
 

Termin realizacji i sposób załatwienia sprawy 
Niezwłocznie, po złożeniu oświadczenia i sporządzeniu protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do 

nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa. Dołączenie do aktu małżeństwa wzmianki 

dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka. 

Oświadczenie składa się przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub zastępcą 
kierownika urzędu stanu cywilnego. 
 

Tryb odwoławczy 

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody 
Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia 

jej doręczenia.  
 

Uwagi 
1.  Oświadczenie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia 

o rozwodzie przed wybranym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce a za granicą przed 

Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Po złożeniu oświadczenia wzmianka w akcie małżeństwa 

zamieszczana jest niezwłocznie, jeżeli małżeństwo zostało zarejestrowane w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Nadarzynie. Jeżeli natomiast małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie 

stanu cywilnego protokół z przyjęcia oświadczenia zostanie przekazany do właściwego usc, 

w celu naniesienia wzmianki o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.  
2.   Po upływie trzymiesięcznego terminu na złożenie oświadczenia, zmiana nazwiska możliwa jest  

jedynie na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska. 

3. Osoba, która zmieniał nazwisko ma obowiązek w ciągu 4 miesięcy wystąpić o wymianę dowodu  
osobistego. Po upływie tego terminu dotychczasowy dowód osobisty zostanie unieważniony.  

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze 

zm.). 
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709 

ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).  
 

 

Opracowanie: Iwona Malinowska  


