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INFORMACJE: 

I ETAP – przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa: 

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 sądowego ustalającego rozwód lub unieważnienie 

małżeństwa). 

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

3) Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem wybranego urzędu stanu 

cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub 

osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, 

którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim. 

4) Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nienarodzonego, jeżeli zostało 

poczęte. 

5) Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa dokumentuje się w formie protokołu, 

który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul po 

przedłożeniu następujących dokumentów: 

http://www.kluczbork.eu/


- ważnych dokumentów tożsamości osób składających oświadczenie 

- zaświadczenia o ciąży kobiety w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego  

  a jeszcze nie urodzonego. 

II ETAP – rejestracja oświadczenia o uznaniu ojcostwa:  

1) Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie o uznaniu ojcostwa 

rejestruje je w rejestrze uznań. 

2) Na wniosek ojca lub matki dziecka, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje pisemne 

zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.  

OPŁATY: 

Wolne od opłaty skarbowej. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1) Jeżeli akt urodzenia dziecka sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego  

w Kluczborku, przyjęcie oświadczeń następuje niezwłocznie. 

2) Jeżeli dziecko urodziło się poza Kluczborkiem, sprawa jest załatwiana niezwłocznie 

po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do rejestru stanu cywilnego. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 

14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa. 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1359), 

2) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 463), 

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1904), 

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  



(Dz. U. z 2020 r. poz. 463), 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 

wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 698), 

6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546). 

WZÓR WNIOSKU: 

Załącznik. 

UWAGI  DODATKOWE: 

1) Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców. 

2) Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć tylko biologiczny ojciec dziecka. 

3) Uznać można dziecko tylko do 18 roku życia. 

4) Oświadczenie o uznaniu dziecka rodziców nieletnich może być złożone tylko        

w sądzie opiekuńczym. 

5) Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania 

ojcostwa. 

6) Jeżeli uznający ojcostwo jest cudzoziemcem i nie posługuje się biegle w piśmie 

i mowie językiem polskim, winien się zgłosić w towarzystwie tłumacza przysięgłego         

języka, jakim się posługuje. 
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