Usługa: Przyjęcie oświadczenia o uznanie ojcostwa
Komórka organizacyjna

WSO-USC Urząd Stanu Cywilnego

Numer: 2

Wersja: 5

Data utworzenia

05.12.2018

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa dokonuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice
dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul. Osoba, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła
18 lat oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
pok. 37 (parter)
tel. 071 388 81 16, 388 81 37

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu.

Informacje o opłatach:
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.
poz. 2224).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.
682 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:
Kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania
ojcostwa. O odmowie przyjęcia oświadczeń kierownik powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę,
który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy. W piśmie informuje
o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Uwagi, informacje dodatkowe:
1. Można uznać ojcostwo dziecka, jeśli nie pochodzi ono z małżeństwa lub w stosunku do którego
zostało zaprzeczone ojcostwo.
2. Do skuteczności uznania konieczne jest, aby matka dziecka potwierdziła, że ojcem dziecka jest
dany mężczyzna.
3. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
4. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
5. Jeżeli w chwili uznania ojcostwa dziecko ukończyło już trzynasty rok życia, potrzebne jest także
wyrażenie zgody przez dziecko osobiście na zmianę nazwiska wynikającą z uznania ojcostwa
6. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego
ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania
tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
7. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa,
lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa. Domniemywa się, że pochodzi ono od
drugiego męża.

Miejsce na notatki:
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
pok. nr 37 (parter)
Anna Piotrowska, Magdalena Kunicka, Marcin Wojtaśkiewicz
Zatwierdził:
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