UZNAUD OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA
ZAKRES
Oświadczenia o uznaniu ojcostwa składane jest przed wybranym Kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego
MIEJSCE ZAŁATWIANIA
USC I piętro pokój nr 8
DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:
1. Dowody osobiste rodziców.

2. Zaświadczenie lekarskie o ciąży kobiety w przypadku uznania dziecka poczętego a
jeszcze nie urodzonego.
Od 01 marca 2015 r., zgodnie ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego do załatwienia spraw
nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju,
bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe może jednak
wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu
obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia
spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą
realizację. Dodatkowo do wglądu:
- odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka z adnotacją o rozwodzie względnie odpis
skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla kobiet, które pozostawały w związku małżeńskim).
- Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego, gdy jego akt urodzenia został
sporządzony w innym USC.
INNE INFORMACJE:

1. Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.
2. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka
potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia
mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
3. Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie
wynika ojcostwo innego mężczyzny.
4. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego
odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo
gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia
dziecka.
5. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą
również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji
konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są
obywatelami polskimi.

6. Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może
złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
7. W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle
językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
8. Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło
300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa,
natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka.
9. Uznanie ojcostwa może nastąpić również przed urodzeniem dziecka.
10. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło 13 lat potrzebna jest jego
zgoda.
WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Protokół przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.
Rejestracja oświadczenia o uznaniu ojcostwa dokonywana jest w rejestrze uznań przez
kierownika, który przyjął oświadczenie
Na wniosek matki lub ojca dziecka Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje pisemne
zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.
TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY
Niezwłocznie
UWAGI!

Przyjęcie oświadczenia i wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej
PODSTAWA PRAWANA
1. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788 z późn.
zm.)
2. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z
późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)

