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Maciej Krzysztof Smykowski 							Katowice, dnia 2015-03-16
ulica, miasto
Adres Korespondencyjny: 
ulica, miasto
nr PESEL 
tel.: +48. 
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Stanu Cywilnego
ul. P. Włodkowica 20,
50-072 Wrocław
Henryk Kalinowski, kierownik USC we Wrocławiu

Podanie w sprawie: zmiany drugiego imienia.
Uzasadnienie:
Zwracam się z prośbą o zmianę mojego drugiego imienia na imię Psych. Używam go jako mojego imienia już od czasu szkoły podstawowej, a przyjęło się ono wśród znajomych od czasu liceum (do liceum uczęszczałem od 1994 r., czyli używam imienia Psych, jako swojego drugiego od 21 lat).
Od 2006 r. występuję w imieniu partii Zielonych, w której byłem członkiem Rady Krajowej i współprzewodniczącym koła katowickiego. Posługuję się tam również imieniem Psych, jako swoim drugim – również podczas oficjalnych wystąpień. Kilkakrotnie korzystałem z mojego biernego prawa wyborczego i okazało się, że nie jest możliwe wpisanie na listę kandydatów używanego przeze mnie imienia, gdyż nie mam go w dowodzie osobistym. Istnieje szansa, że osoby znające mnie jako Psycha, mogły mnie nie rozpoznać na liście. Kilkakrotnie w ciągu życia spotkałem podobne ograniczenia, jednakże podczas pierwszych wyborów w 2006 r. był to pierwszy raz, kiedy dotkliwie poczułem, że ta sytuacja mi nie odpowiada. 
W tej chwili weszła w życie nowa ustawa umożliwiająca zmianę imienia w innym, niż miejsce zamieszkania Urzędzie Stanu Cywilnego.  Próbuję z niej skorzystać, gdyż w 2008-04-07 została mi zmiana imienia odmówiona, pomimo przychylnej opinii delegatury terenowej Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach. Radzono mi, abym skierował sprawę na drogę sądową. Ze względu na mój pobyt w Holandii początkowo było to niemożliwe; dowiedziałem się jednak, że będzie zmiana w ustawie dotyczącej meldunków i tak po 7 latach od pierwszej próby – próbuję znowu – tym razem w urzędzie wrocławskim, powołując się na słowa wrocławskiego USC: „Szef wrocławskiego urzędu uważa, że o ile w przypadku dzieci należy hamować zapędy dorosłych, to pełnoletni sami decydują o sobie”. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1347,title,Dlaczego-w-Polsce-nie-mozna-nazywac-sie-Psych-i-Dab,wid,11483937,wiadomosc.html?ticaid=11483b&_ticrsn=5
Dlatego korzystając z okazji pragnę zmienić imię teraz, tak aby przenieść na sferę administracyjną stan faktyczny, umożliwiający mi swobodny kontakt z ludźmi w sposób, który preferuję.

Odpis aktu urodzenia otrzymałem poprzednio z: Urzędu Stanu Cywilnego adres.

Dzieci: Informacja o posiadaniu, bądź braku.
Dane Rodziców: Imię i nazwisko matki i imię i nazwisko ojca.

Załącznik:
Odpis aktu ślubu

Załączniki potwierdzające używania imienia:
Media: 
	http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,7766213,20130720KA-DLO,Dostaniemy_prezydenta_z_ogloszenia,.html , 
	http://bezwyjatku.pl/n/walka-o-katowice , 
	http://www.mmsilesia.pl/artykul/mroz-nie-wystraszyl-w-katowicach-znow-protestowali-przeciw,3167243,artgal,t,id,tm.html , 
	http://joemonster.org/link/pokaz/33939/Knajpa_bez_krzesel_stolikow_i_coca_coli ,  
	http://www.iuspublicum.pl/politykarowerowawaglomeracjislaskie/

Inne:
	Pismo z ministerstwa, 
	Potwierdzenie szkolenia z ministerstwa, 
	Notatki ze spotkań w UM Katowice, 
	Potwierdzenie wpłaty, 
	Apel Smog, 
	Odpowiedź na inicjatywę lokalną,
	Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia.


Niniejszym oświadczam, że nie złożyłem wcześniej niż 7 lat temu wniosku o zmian ę imienia, nazwiska do innego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.






Z poważaniem,

..........................................
podpis




Adnotacje urzędowe (wypełnia urzędnik):
Okazano dowód osobisty (paszport)..........................................................................................................
Wydany dnia...................................przez...................................................................................................
Na imię i nazwisko.................................................................................................................................


