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254 

USTAWA 

z dnia t 5 lis!opada . t 956 r. 

o zmianie imion i nazwisk. 

f
rt. _1. 1. Zmiana imienia lub nazwiska obywatela pol

Skiec .o na inne wskazane przez niego ill1ię lub I' azwisko może 
nast pić na jego wniosek na zasadach ok reślonych w ~rzepi 
sach ni niejszej ustawy.: 

. Zmiana imienia lub nazwiska osoby, która nie posia
da ż dnej przynale~ności pal'lstwowej, na inne wskazane przez 
nią i ię lub naz,visko może nastąpić na jej wniosek.jeżeli oso
ba t ma miejsce zamieszkania w Polsce. 

Zmiana może dotyczyć również nazwiska rodowego ko-
biet która pozostaje lub pozostawała w zwią7ku małżeń-

rt. 2. 1. Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględ
n ieni " jeżeli jest uzasadniony ważnymi wzgl~;dami. 

~ . W szczególności ważne względy zachodzą. gdy wnios-
kOda,t ca nosi nazwisko: ' 

l) o 'mieszające a.lbo nie Iicujące · z godnością czło'"vieka, . 

2) brzmien iu niepolskini', ' 

3) posiadające formę imienia, , 

a ta t O e, jeżeli wnioskodawca pragnie zmieni ć swoj. e nazwisko 
' na n zwisko, którego od wielu lat używa. • 

rt. 3. Wniosek o zmianę nazwiska nie podleua u względ-

n; ~n~!i l~ zachodzi t;zasadniona obawa, że wnioskodawca ubie
CI) SJę o zmianę nazwiska w zamiarze ułiltwienia sobie · 
~ z i il! ,tloości l;rzestępC'zej albo uchy lenia się od odpowie
z i aJnośC! cywilnej Jub karnej, 

2) g Y wnioskoddwca ubiega się o zmianę nazwiska na na
z isko hi s to ryczne, wsławione na polu kultury i nelUk i, 
d iałaln ości politycznej, społecznej albo wojskowej. chy
l a że posiada czlonków rodziny o tym nazwisku lub jesL 

owszechnie znany pod tym nazwiskiem. 

Art. 4. 1. Zmiana n azwiska osoby pozos t ającej w zwią
zku małżeńskim wymaga zgody drugiego małżonka i }::Jzciąga 
się na niego. 

2. Zmiana nazwiska osoby pozostającej w związku mało 
żeńskim może nastąpi ć mimo b ruku zgody drugiego małżon
ka, jeżeli jest on ' całkowicie ubezwłasnowolnic.ny lub poro~ 
zumienie się z nim napotyka przeszkody trudne do przezwy
ciężenia albo j eżeli za chodzą inne sz ::zególnie uzasadnione 
okoli cznoś ci; w tym przypadku zmiana nazwiska n ie rozciąga 
si ę na drugiefjo rnałżonka. 

Art. 5. 1. Zmiana nazwiska obojga rodz iców rozciąga się 
n a małoletnie dzieci. 

2. Jeże li zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko jednego 
z rodziców, władza opiekuńcz.a rozs trzyga, czy zmiana ta roz-, 
ciąga się na małoletnie dzieci. O rzeczenie o zmianie nazwiska 
zapada po uprawomocnieniu się postanowienia WłilQZY opie
kuńczej. 

Art. 6. L N azwi!?ko rooie składać się najwyżej z dwóch ~ 
części (czŁonów ). 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do nazwisk w przy
padku zawarcia małżell.stw a lub przysposobienia. 

Art. 7. Przepisy art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 stosuje 9ię 
do zmiany imion. 

. Art. 3. 1. O zmianie imienia i j3zwiska bądź tylko 
imieni a lub nazwiska orzeka prezydium wojewódzkiej rady 
narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie lub m. Ło
dzi). 

2. Właściwość miejscową określa miejsce zamieszkania 
wnioskodawcy . JCżeli wnioskodawca nie n:a w Polsce miejsca 
zam ie:'7k ania, właściwe je!> t prc3ydium rady narodo'ilej ostat
niego miejsca zamieszkania vmioskodawcy, a w braku ta-
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kiego miejsca -- Prezydium Rady Narodowej w'm. sto War
szaw.i.e. 

Art 9-: l. Wnios-ek o zmianę imienia lub nazwiska skła
da się w prezydium powiatowej (miejskiej) lub dzielnicowej 
ra,d:y nar0d'0wej miejsca zamieszkania wnios'ko d·awcy,. Jeżeli 
wn'iDsk0d1awca m;1esz.k;a, 7.'a ~J'vaIll1I«'l', wn·jes-ek: Ha'leży Z'k<Jiliyt- z'a> 
pośrednictwem urzędu konsularnego (dyplomatycznego) Pol
skiej RzeczypospJlitej Ludowej. 

2. Prezydium powiatowej (miejskiej) lub dzielnicowej ra
dy narod0well2rzeprowadza. postępowanie wyjaśniające, a w 
szczególności ustala, czy nte zachodz.ą, oko liczn oś.ci, o. któ
rych mowa wart. :r. Jillłtr. n,. JP.<'.l; Gz;y.m pr~s)\ła. wni.Qsek wrdZ. 
z wynikami p:Qs,tępu.wania wyjasJliaj.ącegp dGl organu. orzeka
jącego. 

Art. 10. Prezydia właściwych wojewódzkich rad, naro
dowyclil (Rady Nillrod"0wej w m. st. "\>VaI'iSzawie lub m. Łodzi) 
us·talaj-ą w razie wą,tpliwoscr orzmienie lUla pisownię nazwiska. 

Ad. 11. Przegisw ustawy stosuje się również do wnios
ków złożonych, a nie rozstrzygniętych przed dniem jej wej
ścia w życie. 

Art. 12. Traci moc dekret z dnia 10 listopada 1945 r. 
o. żmia!llie il ustalaniu imion i nazwisk (Dz. U. Nr 56, poz. 310). 

Art. 13\. Us-tawa-- wdlO.ciziw ż)\e.ie· z dnielu, 0g,j,Qs;zenia. 

Przewodniczący Rady P-a:ń;scllwa:, A.. Za.wad7Jlti 
S:ekretamz Rady !?ańs;l.tw,a: St'. Skrzel1zewskii 

u S T AW A 

z dnia 15 listopada 1956 r. 

O'potłwy,m;zeni~ t przy,,""TÓ'eeni1r ni'e'łłtóTych: zaopatrzeń d1'd osób' pozosfafycli .po Uczllstni'kad\ ruclm podztenmego fi p'ITI7}"xanc
kiego, polegt.ych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiegJ' 

Art; l. 1. Osobom, które w dniu l lipca 1956 r. pobiera
ły zasiłki na podstawie ustawy z dnia 23 lIpca 1945 r. o zasił
kach j. pomocy dla ' osób pozostałych po uczestnikach ruchu 
podziemnego i partyzanckiego, ' poległych w .walce o wyzwo
lenie Polski . spod najazdu hitlerowskiego (Dz. U, 7. 1l'J50' r. 
Nr 43, poz .. 395 i z 1953 r. Nr 9, poz. 29i, zwanej dalej "ustawą 
z 1945 T.", przysługuje zt1miast tych zasiłków prawo rlo rerrty 
rodzinn ej, jeżeli osoby te spełniają warunki określone w 
ust. 2. 

2. Renta. rodzil1ną. przy.słu{iJ.uje:, 

1); wdOJW,ie; rorlzicom. i innym 0WOOl1Il, ktGf.e IDOws.('a,waJty na 
wyłącznym utrzymaniu uczestnika ruchu pGlmz-iemm.'egQ i. 
pa.r-tyzłłlłc€kieg0, jeżeli p0Za, pJ:iac ą<; Dli~ PQsi<lfdają dochodu 
z innych żr.@dei, po'wodującegj,e z'awies:zenj'lł praV/;c1 do r:en
ty r,o.cilzinnet w ffi,yśl pI'zepisów o. p~!ws.zedm:y,rnl Z<t0paitEe
niuc eme-ry;taJ-n.ym l?racowIl!1kó~,v; i: i.eh r002fl;n ,. ZWall1ydł d.a~· 

lej "przepisami: emeryta.Jny mi" , 

2} sier0tam std'IIU wolu'ego: 

al VI wieku do lat 18, a w' razie uczęsz czania do szkofy -
d'1!l 25 la,t l c!l~ , 

hj b~z względu na wiek, jeżeli stały się inwalidami I iUD 
II grta[ć}I w· '\.v. i:iOk u . dC!) lali 18' hlb w· czas i'€ uczęs.zcz:ania 
00 szkół w wj'eku, cło lat 2-5, 

3: Rentę rodQ: i'Lm'ą. wypłaea się WJ wysokości określon.ej

W ' prcepisa'€ł't enmer:yta.ln;,yQ:Fr, z t:y,tułlm &J.ft1ieiei' pracownika wslm
tek wypadku w zatrudnieniu, przyjmując za podstawę wymia
ru renty kw(!)lę. 500 zł: , 

4. Osobie, która pobierała zasiłek przyznany w trybie 
p.nzep-isu, art. 9, us-ta:w.y z W4ó. L, ptz1) sł.u(;jU!je l;enta. f-Qdzmn·a o 
209/ 0 wyższa niż . za!si1ek dQt1fcbx:zas. pobierany. 

Ad .. ~ Osobom,. k.tóre, w mnilu 1 lip,ca: 1966 r. mia'ły zawie
szone prawo do zasiłków na podstilwie ustawy z 1.945 r. z po~ 
woa-u p0siaGlania środków zapewniających egzystencJę lub 
otrzymywan·ia stypendiurtl. przysługuj,e Jedy.nie renta rODzin
na w wysolwści określonej w ar.t. 1, j.eżeli w myśl przepisów 
emerytalnych są niezdo!ne do pracy i '.1 ie mają dochodu po
wodują<:;ego zawieszenie prawa do renty rodzinnej. 

Al't. 3. t. Spra,wy osób, któifym odmówiono albo które 
PQzh awiono prawa. do zi!"ilków. pnzewi.dzianych w us t9wie z 
1945 li. Z' p.ov-'\Qdu nie~lus'Znej oceny udćl.i-alu zmarłego u czestni-

ka w ruchu podziemnym i partyzanckim walczącym z okupan. 
tern hitlerowskim, podlegają na wniosek zainteresowanych 
do dnia 31 grudnia 1957 r. ponownemu rozpatrzeniu. 

2. Jeżeli w ponownym rozpatrzeniu zostanie stwierdzone, 
że śmierć uczestnika ruchu podziemnego i partyzanckiego na
stąpiła w z.wiązku z jego walką Z okupantem hitlerowskim, 
przyznaje się członkom rodziny rentę z niniejszej ustawy, je
żeli odp,owiadają warunkom określonym wart 2. 

Art. 4. 1. Minister Pracy. i Opieki Społecznej może w 
nZc1sa'dn ronych przYPil'dkuch przyznać rentę rodżirmą osebom 
pozos tałym po uczestnikacl-f ruchu p'odziemnego j- pUTtyzdnc
ki'eg'O poiegł'Y,ch w walce o wyzwoienie Potski spod na1arou 
hitlerowskiego, które nie zgłosiły wniósków' o pTZ'Y-zD'anie za· 
Si!Mt0w w terminie pl:zewid.7iiiliuym VI' poprzedniO! obo,wią'Zują

cveh pnepisach, jeżel1 . 05:o1!J;y. te spełn.i:a-Ją' wa-rulilRi wymagane . ~ 

do; l!lzy.skauia ren~y vod·z·innej: na p'6us:tawiie' p:r.zepisów o- pa.-
wszechnym zaopatrzeui'u em-eryta;ln')'IlT p;r:aeo;w.ni~ó.w i ich, n~
dllih. 

2. Minis1!er Pra'cy i Opieki Społ-eczne-j może swoje uplraw
nienia, o 'który ch mowa w ust. l , przekazać prezydiom woj'e 
w.ód~kieh :ra:d naroc;l'owyeh:. 

Art. 5~ 1. Osoby pObierające renty rodzinne na-p'0dsta
wie art. 1 - 3 maJą pi'a'wo do dodatk6w pnewi-rlzia:n'ych w 
przepisach emerytalnych w wysokości f na zasarl'ach okre{S'lo
nych w tych: prz-episa-ch. 

2. W razie śmierci osób wy mi eniony eh· w ust t pnzyslu
guje zasiłek pogrzebowy w wysekośld: i na- warl1.ll.ka;ch ok!i(iJo 
śl.o[ł)'ch w przepisach' emery.taln.ych .. 

Art. 6. W sprawach o przyznan'ie' j. wypłatę renty rodzin· 
nej, dodatków i z,asiłków poq:rzeb0:WyCJ:h, o. p(')n0wne; us-ta"lenie 
prawa do renty lub jej wysokości, ustania praWd lub jego za
wies-zenia, zbiegu uprawn.ień. do kilku. świadczeń., pr.zejścia 

1.1praWniell wynikających z.e zgŁoszonego wniosku na inne 050-
hy stosuje si.ę odpowiednio. przepisy. emerytalne. 

Art. 1. Usta 'wa wchodzi w życie z dniem ogłoszeni a z mo
cą od dnia 1 lipca 1956 r. 

Przewodniczący Rady: Pań s.Łwa.: A Zawadzlti 
Sek retarz Rady Pailstwa: St. SkI.zeszewski 


