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PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA
MIEJSCE ZAŁATWIENIA
SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego ul. Siedlecka 3
08-114 Skórzec
tel. (25) 631-28-23

OSOBA WŁAŚCIWA DO
ZAŁATWIENIA
SPRAWY

Laura Potera - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

SPOSÓB ZAŁATWIENIA
SPRAWY

Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, wpisanie w akcie urodzenia
wzmianki dodatkowej.

WYMAGANE
DOKUMENTY

Aktualne dowody osobiste mężczyzny uznającego ojcostwo i matki
dziecka lub aktualne paszporty wraz z zaświadczeniem o stałym
zameldowaniu.

OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej.

CZAS ZAŁATWIENIA
SPRAWY

W dniu przybycia do Urzędu

TRYB ODWOŁAWCZY

INNE INFORMACJE

FORMULARZ DO
POBRANIA

PODSTAWA PRAWNA

Nie przysługuje. Jeżeli Kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi
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.
Złożenie przez mężczyznę oświadczenia, że jest ojcem dziecka i złożenie
przez matkę dziecka oświadczenia potwierdzającego ojcostwo oraz
złożenie przez obojga oświadczeń o wyborze nazwiska dla dziecka
następuje osobiście przed Kierownikiem USC.
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składa się najczęściej przed
kierownikiem USC, w którym sporządzono akt urodzenia.
Oświadczenie może być również złożone w każdym urzędzie stanu
cywilnego jak również przed konsulem polski za granicą.
Termin złożenia oświadczeń o uznaniu ojcostwa to – w chwili
sporządzenia aktu urodzenia dziecka bądź nie później niż przed
ukończeniem przez dziecko 18 roku życia. Z ważnych względów można
również dokonać uznania ojcostwa dziecka poczętego, ale
nienarodzonego.
------------------------Art. 43 i 44 ustawy z dnia z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach
stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz.1264 z późn. zm.)
art.72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2012r., poz.788 z późn. zm.)
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