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ZŁOŻENIE OŚWIDCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA 
 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty). 

 Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z 

którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego 

sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu 

cywilnego. Powyższe może jednak wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie 

dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu 

cywilnego niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich 

zdecydowanie szybszą realizację. 

 W związku z powyższym w przypadku: 

  matki panny - odpis skrócony aktu urodzenia matki (nie dotyczy jeżeli urodzenie zarejestrowane w 

Skokach); 

 matki rozwiedzionej - odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli zostało ono zawarte poza Skokami) z 

adnotacją o jego rozwiązaniu; 

 matki wdowy - odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu męża (jeżeli wyżej wymienione 

zdarzenia miały miejsce poza Skokami); 

 

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul. Ciastowicza 11 Skoki 

Złożenie i odbiór dokumentów: parter, pokój nr 1, Segment A w Urzędzie 

Tel. (61) 8925-806, e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Przyjęcie oświadczenia następuje w momencie jego złożenia. 

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Skompletuj wszystkie dokumenty. 

2. Złóż je w pokoju nr 1. 

3. Poczekaj na załatwienie sprawy. 

 

 

OPŁATY 
Brak. 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Brak 
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DODATKOWE INFORMACJE 
 Do uznania ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców. 

 Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę, a matka dziecka 

potwierdza ojcostwo mężczyzny. 

 Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty 

uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni  od daty 

zgonu małżonka. 

 

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

 Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa. 

 Można uznać ojcostwo dziecka poczętego, ale nie narodzonego. 

 W przypadku uznania ojcostwa dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim- 

wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego. 

 Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć osoby, które ukończyły 16 lat i nie istnieją 

podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jednakże osoby które nie ukończyły 18 roku życia mogą 

złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym ( dotyczy również 

sytuacji jeżeli jedna ze stron nie ukończyła 18 roku życia). 

 Uznanie ojcostwa może nastąpić przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem, 

jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi 

 Nazwisko dziecka, którego ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, wskazują rodzice w zgodnych 

oświadczeniach składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice 

mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z 

nazwiskiem ojca w dowolnej kolejności członów nazwiska. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 
 Art. 72-77, 89, 891,901 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2082) 

 Art. 18,22,32 ust. 2, 63-67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 

2014 r.  poz. 1741 ze zmianami). 
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