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REFERAT/ 
STANOWISKO 

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Nazwa usługi: Uznanie ojcostwa 
                 

Wymagane  
dokumenty: 
 

 Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w 
sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie 
będący ojcem biologicznym dziecka. 

 W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo 
składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży. 

 Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.  
 

Miejsce 
Złożenia 
dokumentów: 
 

 
Urząd Stanu Cywilnego 
Monika Nowak  – Z- ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Pokój nr  20- I Piętro / Tel.77 4216076 w. 27 
Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 

Opłaty:  

Brak opłaty 

Termin i sposób 
załatwienia: 

 
W dniu stawienia się stron. Złożenie przez mężczyznę oświadczenia, że jest ojcem dziecka i 
złożenie przez matkę dziecka oświadczenia potwierdzającego ojcostwo oraz złożenie  przez 
obojga oświadczeń o wyborze nazwiska dla dziecka następuje osobiście przed kierownikiem 
USC. 

Podstawa 
prawna: 

 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z  2021 poz. 709). 
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 poz. 1359.), 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2020, poz. 1546 ze zm.).  

 
Tryb 
 odwoławczy: 

Do Sądu Rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa. 

Dodatkowe 
informacje: 

 
1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki/czyli 
po upływie trzystu dni od zgonu męża matki, bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sadowego 
ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa/. 
2.Uznanie ojcostwa nie może nastąpić jeżeli toczy się postępowanie  o ustalenie ojcostwa. 
3.Można uznać ojcostwo dziecka małoletniego, nienarodzonego- jeżeli zostało poczęte. 
4.Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem USC albo sądem opiekuńczym, a za granica 
– przed polskim konsulem lub osoba wyznaczona do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dot. 
dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem m polskim. 
5.Oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem USC mogą złożyć tylko osoby pełnoletnie, co do 
których nie istnieją  podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia. Osoby nie posiadające pełnej zdolności 
do czynności prawnej, mogą złożyć takie oświadczenia przed sadem opiekuńczym pod warunkiem 
ukończenia 16 roku życia. 
6.Przy składaniu oświadczeń o uznaniu ojcostwa rodzice dziecka składają oświadczenie o wyborze nazwiska 
dla dziecka. Mogą wskazać nazwisko jednego z rodziców albo nazwisko utworzone z połączenia nazwiska 
matki z nazwiskiem ojca. W razie braku rodziców co do nazwiska dziecka, nosić ono będzie nazwisko 
składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca 
7. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także 
przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, 
sekretarzem powiatu lub  gminy. 
 

Formularze i 
wnioski do  
pobrania: 

- w BIP poniżej karty usługi 

- na miejscu: pokój nr 20 - I piętro, 

 

 

http://www.zebowice.pl/

