OŚWIADCZENIE O UZNANIU DZIECKA
SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM
URZĘDU STANU CYWILNEGO
Miejsce
załatwienia
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Urząd Stanu Cywilnego
parter, pokój nr 2
Z-ca Kierownika USC Ewelina Kałkus
tel. (12) 387-14-10 wewn. 21

Miejsce złożenia
dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego Kocmyrzów-Luborzyca
parter, pokój Nr 2
Godziny pracy:
poniedziałek:
9.00 – 18.00
wtorek – czwartek: 7.00 – 15.00
piątek: 7.00-14.00

USC 05

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu
cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2064 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tj. Dz.U.2017 poz. 682 ze zm.)

Wymagane
dokumenty:

Opłaty:

1.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.
2. W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego,
kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości
ciąży.
3. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Niezwłocznie
Termin
załatwienia sprawy

Tryb odwoławczy: Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do

uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia
mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka
o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem
opiekuńczym.

Uwagi:

Załączniki:

1. 1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko
pełnoletności.
2. 2. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia
oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się
z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.
3. 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.
4. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie
urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie
o ciąży lub karta ciąży.
5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca
dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.
6. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed
wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.
Załącznik nr 1 – podanie o wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

