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Zmiana imienia i nazwiska
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Forma załatwienia:

1. Decyzja o zmianie imienia lub (i) nazwiska. 
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna. 
4. Decyzja odmowna o zmianie imienia lub (i) nazwiska. 

Sprawę załatwia:

Urząd Stanu Cywilnego we Wrześni, ul. Fryderyka Chopina 9, 62-300 Września
tel. (61) 640-41-87, 88, 89, 91, 92, fax (61) 640-41-99
poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-14.30

Sposób załatwienia i wymagane dokumenty:

1. Wniosek, który zawiera:

• dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

• wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz

akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

• numer PESEL,

• imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,

• wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana

imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,

• adres do korespondencji wnioskodawcy,

• uzasadnienie,

• oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku

do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja

odmowna.

2. W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka
konieczna  jest  zgoda  drugiego  rodzica,  chyba  że  nie  ma  on  pełnej  zdolności  do
czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

3. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko, które ukończyło 13 lat wyraża osobiście przed
kierownikiem urzędu stanu cywilnego  albo  jego zastępcą  lub w formie pisemnej  z
podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić
zgodę za pośrednictwem konsula RP. 

4. W  przypadku  braku  porozumienia  między  rodzicami  dziecka,  każde  z  nich  może
zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.  
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Wniosek:

- Wniosek o zmianę imienia i nazwiska ( W załączeniu)

- Wniosek o zmianę imienia i nazwiska małoletniego dziecka (W załączeniu)

- Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę imienia/imion/nazwiska (W 
załączeniu)

Załączniki:

W przypadku, gdy zmiana ma nastąpić na imię lub nazwisko używane – dokumenty 
potwierdzające ten fakt.

Termin załatwienia sprawy:

Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego,
w  terminie  14  dni  od  daty  jej  doręczenia.  Odwołanie  wnosi  się  za  pośrednictwem
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Opłaty:

37 zł – decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion).

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy urzędu  w Powiatowym Banku Spółdzielczym
we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820, a pokwitowanie zapłaty załączyć do
wniosku.

Informacje dodatkowe:

Zmiany  imienia  lub  nazwiska  można  dokonać  wyłącznie  z  ważnych  powodów,  w

szczególności gdy dotyczą zmiany: 

• imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,

• na imię lub nazwisko używane,

• na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, 

• na  imię  lub  nazwisko  noszone  zgodnie  z  przepisami  prawa  państwa,  którego

obywatelstwo również się posiada. 

Procedura w języku migowym:

Link do instrukcji, w jaki sposób należy złożyć wniosek w formie filmu w Polskim Języku
Migowym (PJM) lub Systemie Językowo-Migowym (SJM): https://bip.wrzesnia.pl/?
bip=2&cid=345&id=8243

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: e-mail:
iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów
prawa,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami 
prawa,
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków 
międzygminnych
oraz urzędów obsługujących te organy i związki,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 
zgody
w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest
obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
9) Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej, gdy wymagają tego przepisy prawa.
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