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Nazwa usługi: 
Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa 
 
Podstawa prawna: 
art. 73 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788                  
z późn. zm.) 
art. 14 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz. 
1264 z późn. zm.) 
 
Wymagane dokumenty: 
Wymagane są aktualne dowody osobiste obojga rodziców oraz ich osobiste stawiennictwo. 
Jeśli adres zameldowania zamieszczony w dowodzie uległ zmianie, dodatkowo naleŜy dostarczyć 
poświadczenie zameldowania wydane przez właściwy organ ewidencji ludności. 
Ponadto odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeśli urodzenie zostało juŜ zarejestrowane w innym 
Urzędzie Stanu Cywilnego. 
 
Opłaty: 
Nie podlega opłacie skarbowej. 
 
Termin załatwienia sprawy: 
Od ręki, bezpośrednio przy zgłoszeniu. 
 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47, tel. 074 8562-911 (do 916) 
 
Tryb odwoławczy: 
JeŜeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania 
ojcostwa, nie później niŜ w terminie siedmiu dni na piśmie powiadamia męŜczyznę, który twierdzi, Ŝe jest 
ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i moŜliwości uznania ojcostwa przed sądem 
opiekuńczym. 
 
Uwagi: 
Uznanie ojcostwa nie moŜe nastąpić, jeśli w sądzie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.  
Kierownik USC moŜe przyjąć oświadczenia o uznaniu ojcostwa tylko od pełnoletnich rodziców dziecka. 
Uznanie ojcostwa następuje, gdy męŜczyzna, od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed 
kierownikiem USC, Ŝe jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi ten fakt (jednocześnie lub w ciągu 
trzech miesięcy). 
Kierownik USC moŜe przyjąć oświadczenie o uznaniu ojcostwa w stosunku do dziecka, które nie 
pochodzi z małŜeństwa - matka jest panną lub od ustania małŜeństwa (zgon męŜa, rozwód, 
uniewaŜnienie małŜeństwa) bądź orzeczenia separacji minęło 300 dni oraz w stosunku, do 
któregozostało orzeczone sądowe zaprzeczenie ojcostwa. 
W trakcie składania oświadczeń o uznaniu ojcostwa rodzice dziecka dokonują wyboru nazwiska dziecka. 
Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda. 
Uznanie ojcostwa moŜe nastąpić przed urodzeniem dziecka juŜ poczętego. 
Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa nie moŜe nastąpić po osiągnięci przez dziecko pełnoletności. 
Uznania ojcostwa moŜna dokonać w kaŜdym USC w kraju, w sądzie lub przed polskim konsulem za 
granicą, jeśli chociaŜ jedno z rodziców jest obywatelem RP. 
 
 

(ciąg dalszy na nast ępnej stronie) 
 



 
 

(„Przyj ęcie oświadcze ń o uznaniu ojcostwa – ci ąg dalszy) 
 
 
 
W razie niebezpieczeństwa groŜącego bezpośrednio Ŝyciu matki dziecka lub męŜczyzny, od którego 
dziecko pochodzi oświadczenie o uznaniu ojcostwa moŜe zostać złoŜone do protokołu przed: 
notariuszem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo 
gminy. 
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