
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa  dziecka narodzonego  
lub dziecka poczętego 

Numer karty: 
USC.05.02 
 

1.Wymagane dokumenty: 

 Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty). 

 Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym 

już akcie urodzenia dziecka został już 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. 

 Stosunki prawne między rodzicami a dzieckiem podlegają prawu ojczystemu dziecka. Uznanie 

ojcostwa dziecka podlega prawu państwa, którego dziecko jest obywatelem w chwili uznania. 

2.Miejsce złożenia dokumentów: 
Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek Duży 7 
37-455 Radomyśl nad Sanem, pokój nr-3, tel 15 845 43 42. 

 
3.Opłaty: Opłaty skarbowej od czynności urzędowej nie pobiera się. 

4.Termin i sposób załatwienia: Przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie. 

5. Formularz: Brak 

6.Podstawa prawna: 

 Ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741.), 

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 98, poz. 1071, ze zm.) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.2015.783- j.t). 

7.Tryb odwoławczy:  

8.Uwagi: .  
Jeżeli dziecko nie rodzi się w związku małżeńskim lub w odpowiednim przewidzianym przez prawo 
czasie od jego ustania lub unieważnienia (czyli nie zachodzi tzw. domniemanie, że ojcem dziecka jest 
mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone) ustalenie ojcostwa może nastąpić: 
przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu 
Uznanie ojcostwa – to jedna z form ustalenia ojcostwa, która polega na tym, że mężczyzna, od którego 
dziecko pochodzi oświadcza, że jest ojcem tego dziecka, natomiast matka dziecka – potwierdza 
jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten 
mężczyzna. 
 
Uznanie ojcostwa może nastąpić przed następującymi organami: 
• wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego 
• sądem opiekuńczym 
• polskim konsulem – jeżeli uznanie następuje za granicą, a przynajmniej jedno z rodziców 
dziecka jest obywatelem polskim 



• notariuszem, wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą, marszałkiem 
województwa, sekretarzem powiatu albo gminy – wyjątkowo w razie niebezpieczeństwa grożącego 
bezpośrednio  życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi 
Uznanie ojcostwa można nastąpić w stosunku do dziecka: 
• poczętego (przed jego urodzeniem się) 
• urodzonego, do 18 roku życia 
• zmarłego przed osiągnięciem pełnoletniości - w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna 
składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w 
którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność 

Sytuacje, w których nie można uznać dziecka (przesłanki niedopuszczalności uznania ojcostwa) przed 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego/konsulem: 
• osiągnięcie przez dziecko pełnoletności 
• przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania bądź odmowa ich przyjęcia przez innego 
kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula 
• wątpliwość co do pochodzenia dziecka 
• wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa 
• nieposiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych przez osoby składające oświadczenia 
 
Odmowa przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa 
Odmowa przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa przez kierownika urzędu stanu 
cywilnego lub konsula powoduje, że uznanie ojcostwa możliwe jest wyłącznie przed sądem 
opiekuńczym. 
Kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul, który odmówi przyjęcia oświadczeń koniecznych do 
uznania ojcostwa w terminie 7 dni od dnia odmowy - powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, 
który twierdzi, że jest ojcem dziecka o przyczynach odmowy oraz możliwości uznania ojcostwa przed 
sądem opiekuńczym. 
 
Nazwisko dziecka, które zostało uznane 
Jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania dziecka rodzice składają zgodne oświadczenia 
w przedmiocie jego nazwiska. 
Dziecko, którego ojcostwo zostało ustalone przez uznanie nosi nazwisko: 
• jednego z rodziców albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem 
ojca dziecka - w sytuacji zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka 
• składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca dziecka – w sytuacji braku 
zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka 
UWAGA !  Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania ukończyło lat 13 potrzebna jest jego 
zgoda. 
 
Protokół 
Z przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa sporządzany jest protokół podpisywany przez 
rodziców dziecka i kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula. 
 
Zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa 
Konsul wydaje rodzicom pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa. 
Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie 
potwierdzające uznanie ojcostwa. 
 
Dane przesłaniające w akcie urodzenia dziecka 
W przypadku, gdy nie ustalono ojca dziecka (nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego 
matki oraz nie nastąpiło uznanie ojcostwa lub sądowe ustalenie ojcostwa) do aktu urodzenia dziecka 
wpisuje się: 



• jako imię ojca – imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, w braku wskazania – imię 
wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego 
• jako nazwiska ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki noszone w chwili urodzenia się 
dziecka 
W akcie urodzenia zamieszczana jest stosowna adnotacja o wpisaniu ww. danych. 
 

9.Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i aktualizację karty: 

Agata Wydra  - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem. 

10.Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie karty: 

Jan Pyrkosz - Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem. 

 


