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KARTA USŁUGI
Nr 78
z dnia
30.01.2017 r.
AKTUALIZACJA
z dnia
29.05.2020 r.

NAZWA USŁUGI
PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Sicienku
oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego, dziecka urodzonego, dla którego nie
sporządzono aktu urodzenia lub dziecka urodzonego, dla którego został już sporządzony akt
urodzenia.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać złożone w przypadku, gdy ojcostwo nie zostało
wcześniej ustalone, bądź gdy nie działa domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, lub
w sytuacji gdy uprawomocnił się wyrok o zaprzeczeniu ojcostwa
CZAS REALIZACJI
Niezwłocznie
WYMAGANE DOKUMENTY



Dowód osobisty lub paszport obojga rodziców (do wglądu);
Prawomocny wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa stron przez rozwód (do wglądu)

OPŁATY – brak
Nie pobiera się opłaty za przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY – nie dotyczy
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 poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
PODSTAWA PRAWNA



Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463
ze zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086
ze zm.)




Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1000 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie
prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
pokój nr 7
NUMER TELEFONU - tel.: +48 52 58 70 758, fax; +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007











Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.
Oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całego kraju.
Oświadczenie nie może zostać przyjęte przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, gdy
rodzice dziecka nie mają ukończonych 18 lat.
Osoba, która ukończyła lat 16, a nie ukończyła lat 18 oświadczenie o uznaniu ojcostwa może
złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.
Jeżeli w chwili uznania ojcostwa dziecko ukończył już trzynasty rok życia, potrzebne jest
wyrażenie zgody przez dziecko osobiście na zmianę nazwiska wynikającą z uznania ojcostwa.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.
Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa dokumentuje się w formie protokołu, który
podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na wniosek ojca lub matki dziecka wydaje pisemne
zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa
Przy braku zgodnych oświadczeń rodziców w sprawie nazwiska, dziecko będzie nosiło
nazwisko łączone matki i ojca.
Do uznania dziecka poczętego matka dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o ciąży.

