
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 

Wymagane dokumenty 

1. dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowód osobisty lub paszport)  - do wglądu 

Miejsce załatwienia sprawy - Urząd Stanu Cywilnego w Zarzeczu 

Rejestracji oświadczenia o uznaniu ojcostwa w rejestrze uznań dokonuje kierownik usc, który 

przyjął oświadczenie - w miarę możliwości - w dniu zgłoszenia się Interesantów do urzędu. 

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie aktów stanu cywilnego 

(np. aktu urodzenia matki dziecka) - sporządzenie protokołu nastąpić może po przeniesieniu 

niezbędnego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu 

Cywilnego) tzn. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia się rodziców 

dziecka w tut. urzędzie. 

Sposób załatwienia sprawy 

I etap 
1. rodzice dziecka zgłaszają się osobiście ( razem ) do urzędu 

2. kierownik przenosi niezbędny akt stanu cywilnego do komputerowego Systemu Rejestrów 

Państwowych (Baz Usług Stanu Cywilnego) lub występuje do innego usc o jego przeniesienie 

 

II etap 
1. urzędnik sporządza protokół o uznaniu ojcostwa 

2. rodzice zapoznają się z protokołem i z informacją dot. różnic pomiędzy uznaniem ojcostwa 

a przysposobieniem dziecka 

3. kierownik usc przyjmuje oświadczenia o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca oraz 

wyrażeniu zgody  na uznanie przez matkę dziecka 

4. protokół o uznaniu ojcostwa podpisują rodzice dziecka oraz kierownik usc  

Opłaty 

Brak - w momencie rejestracji noworodka - wydaje się wówczas, nieodpłatnie, jeden 

egzemplarz odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka. 

W przypadku zmiany danych dziecka – na wniosek rodziców odpis aktu urodzenia wydaje się 

odpłatnie / 22 zł,- / 

Wpłaty dokonuje się w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Zarzecze 27 9106 0008 2002 

0000 0794 0002 
 

Tryb odwoławczy 



Jeżeli kierownik usc odmówił przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa powiadamia 

zainteresowanych ( w terminie 7 dni ) o przyczynach odmowy oraz możliwości uznania 

ojcostwa przed sądem opiekuńczym. 

UWAGA 
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone przed każdym Kierownikiem Urzędu 

Stanu Cywilnego w Polsce. 

Jeżeli akt urodzenia dziecka nie został sporządzony - protokół uznania przesyła się do usc 

właściwego do jego sporządzenia. Można uznać ojcostwo wyłącznie w odniesieniu do 

dziecka małoletniego. 

Możliwe jest uznanie przed urodzeniem się dziecka tj. uznanie dziecka poczętego. 

Uznanie ojcostwa dopuszczalne jest również po śmierci dziecka. 

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. 

Dziecko uznane nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców. 

Rodzice mogą wskazać nazwisko matki lub ojca albo nazwisko utworzone przez połączenie 

nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. 

Jeśli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń o nazwisku dziecka, nosi ono nazwisko 

składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. 

Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania ukończyło 13 lat, potrzebna jest jego 

zgoda.  

Kierownik usc może wydać na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie 

potwierdzające uznanie ojcostwa. 

Podstawa prawna 

1. art.22, art.63-66  Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. 

U. 2014r. poz.1741 ze zm.) 

2. art.72 - 83 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 2015 

poz.583 ) 

Załączniki 

Brak załączników 

 


