
ZMIANA IMIENIA (IMION), NAZWSKA NOSZONEGO LUB RODOWEGO 

Wymagane dokumenty: 

-wypełniony formularz (druk) wniosku,  

-oświadczenie drugiego z rodziców dziecka, niebędącego wnioskodawcą, o wyrażeniu zgody na zmianę imienia 

lub nazwiska dziecka,  

-oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska (w przypadku, gdy dziecko 

ukończyło 13 lat), 

-jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek  

o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, 

-prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo 

prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub(i) imienia 

dziecka,  

-jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun prawny ustanowiony przez sąd 

opiekuńczy lub(i) osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć:  

1) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub(i) umieszczeniu dziecka w 

rodzinie zastępczej,  

2) prawomocne postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub(i) 

imienia dziecka do właściwych organów administracyjnych,  

3) inne dokumenty uzasadniające zmianę. 

Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach Stanu Cywilnego, zgodnie z którą do 

załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we 

własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe wydłuży jednak załatwienie spraw.  

Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego, niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć 

(do wglądu) do wniosków, co umożliwi ich szybszą realizację.  

Miejsce złożenia wniosku: 

Urząd Stanu Cywilnego Godziesze Wielkie, mieszczący się w budynku Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, 

Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 

62-872 Godziesze Małe 

 

Opłaty 

- decyzja zezwalająca na zmianę imienia lub nazwiska 37,00 zł 

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy: 62 1020 2212 0000 5402 0316 2278 

Termin i sposób załatwienia:  

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów  

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 bezprawnie zmienione;  

-na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.  

 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby 

zamieszkałe za granicą taki wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP, wskazując kierownika urzędu 

stanu cywilnego w Polsce, któremu wniosek ma być przekazany. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego 



dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie 

ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy 

przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich 

może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka 

zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.  

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna być wyrażona osobiście przed 

kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

Podstawa prawna: 

-ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 707) 

-ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)  

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) 

 

 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, 

delegatura w Kaliszu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Godzieszach Wielkich,  

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 


