Urząd Gminy Zawoja

34-222 Zawoja 1307
Tel.(33) 8775-006,
(33) 8775-400, (33) 8775-051
Fax. (33) 8775-015
sekretariat@zawoja.ug.pl
http://zawoja.ug.pl/

OS.0143….2021.BMZ

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane
przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
/ karta usług/

Karta informacyjna
Opis sprawy/zadania
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty

Formularze/wnioski
do pobrania

Opłaty
Jednostka/osoba
odpowiedzialna

Miejsce składania
dokumentów
Termin załatwienia sprawy

Uznanie ojcostwa
Biologiczny ojciec dziecka i matka dziecka
1. Wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do karty usług).
2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka – do wglądu
dowód osobisty lub paszport
3. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie
urodzonego - dowód stwierdzający ciążę kobiety - zaświadczenie
o ciąży lub karta ciąży (do wglądu)
Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25
Biuro obsługi klienta – pokój nr 9
Załącznik do karty usług:
 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie
ojcostwa.
 Wniosek o uznanie ojcostwa( dziecka poczętego, narodzonego,
nie pochodzącego z małżeństwa).
Zwolnione z opłaty skarbowej
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Danuta Lasa
e-mail: d.lasa@zawoja.ug.pl
Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 125
Fax. (33) 8775-015
Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 25

1.Niezwłocznie
2.Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa- do 7 dni.
Podstawa prawna
 Art. 18, 22, 32 ust. 2, 63-67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego.

Art. 72-77, 89, 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks
rodzinny i opiekuńczy.
 Art. 4 i art. 5 ustawy o języku polskim.
Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do
Tryb odwoławczy
uznania ojcostwa, nie później niż w terminie do 7 dni na piśmie powiadamia
mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o
przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa.
Uwagi i dodatkowe informacje 1.Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka
pełnoletności.
2.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 wyroku
rozwodowego, separacji lub unieważnienia małżeństwa).
3. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o
ustalenie ojcostwa.
4. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia
oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z
wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.
5. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą
oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu
nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek
zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się
posługuje.
6. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie
urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest
zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.
7. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub

ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.
8. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed
wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.
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