
 
 
 
 
 

WNIOSEK 
O ZMIANĘ IMIENIA, NAZWISKA 

Podstawa prawna: art. 9, art. 10, art. 12 ustawy  z dnia 17 października 2008  roku o zmianie imienia i nazwiska   
(Dz.U.2021.1988 - t.j.) 

 

                                                                    Bydgoszcz, dnia........................ 
 
Imię i nazwisko ................................................................................. 
 
Adres   ................................................................................. 
 
PESEL               ................................................................................. 
 
Telefon  ................................................................................. 
 
Adres e-mail                .…………………………………………………………………………… 
 
                           
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

                           Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
                    85-130 Bydgoszcz 

                 ul. Grudziądzka 9-15 

 
WNIOSEK   

O ZMIANĘ IMIENIA*, NAZWISKA* 
 
Zwracam się z wnioskiem o zmianę imienia*, nazwiska* na inne. 
 
Imię (imiona), nazwisko i nazwisko rodowe dotychczasowe: 
 

...................................................................................................................................................... 
 
Imię (imiona), nazwisko i nazwisko rodowe proponowane: 

 
...................................................................................................................................................... 
 
Wniosek obejmuje również (podać stopień pokrewieństwa, PESEL): 

1. Imię i nazwisko dotychczasowe 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
Imię i nazwisko proponowane 
............................................................................................................................................................................................................................................ 

2. Imię i nazwisko dotychczasowe 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
Imię i nazwisko proponowane 
............................................................................................................................................................................................................................................ 



Uzasadnienie wniosku: 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 
 
W załączeniu przedkładam: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

......................................................................................... 
                          /podpis/                                                      

*niepotrzebne skreślić 
 
Opłata skarbowa: decyzja o zmianie imienia, nazwiska: 37,00 zł. 

 
 



Załącznik do wniosku 
 

o zmianę imienia, nazwiska (w trybie przepisów ustawy z dnia 17 października 2008 roku                
o zmianie imienia i nazwiska – (Dz.U.2021.1988 - t.j.) 

 
 
1. Imię (imiona) i nazwisko: 
...................................................................................................................................................... 
2. Nazwisko rodowe: 
...................................................................................................................................................... 
3. Data i miejsce urodzenia: 
...................................................................................................................................................... 
3. Stan cywilny: 
...................................................................................................................................................... 
5. Imiona i nazwiska rodowe rodziców: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
6. Obywatelstwo: 
...................................................................................................................................................... 
7. W przypadku zmiany w przeszłości, proszę podać poprzednie imię i nazwisko oraz datę, numer 

decyzji i przez kogo była wydana: 
...................................................................................................................................................... 
8. Obecny dokładny adres: 
...................................................................................................................................................... 
9. Seria i numer dowodu osobistego (lub paszportu), przez kogo wydany (w przypadku dziecka nr 
PESEL): 
...................................................................................................................................................... 
10. Imiona i nazwiska niepełnoletnich dzieci oraz daty i miejsca ich urodzenia: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
W tej samej sprawie nie złożyłam/em wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu 
cywilnego oraz nie została mi wydana już decyzja odmowna. 
 
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych 
zeznań, prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
Bydgoszcz, dnia .......................................  ............................................................. 
                    (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest   

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z 

Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: 

iod@um.bydgoszcz.pl 

lub pisemnie na adres:  

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej.  

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 października 

2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016r., poz. 10 – tekst jednolity) 

5. Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować 

brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej 

sprawy. 

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa.  

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów 

powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta 

Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów 

informatycznych. 

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 100 lat (od dnia sporządzenia aktu 

urodzenia) i 80 lat (od dnia sporządzenia aktu małżeństwa, zgonu) . Wynika to z obowiązujących 

przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

aktach wykonawczych do tej ustawy.  

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 

b. Poprawiania swoich danych osobowych. 

c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich 

przechowywania  w przypadku: 

i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich 

przetwarzania, 

ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo 

wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, 

w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


