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Karta usługi

SC -  10

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 

1.  Uznanie  ojcostwa następuje,  gdy mężczyzna,  od którego dziecko pochodzi,  oświadczy przed
kierownikiem  urzędu  stanu  cywilnego,  że  jest  ojcem  dziecka,  a  matka  dziecka  potwierdzi
jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest
ten mężczyzna. 

2. Uznać ojcostwo można: 
a) tylko  dziecka  do  którego  nie  zaszło  domniemanie  pochodzenia  od  męża  matki  lub  gdy

zostało zaprzeczone ojcostwo, 
b) gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa, 
c) gdy dziecko jest małoletnie, 
d) przed urodzeniem się dziecka już poczętego. 

3.  Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat i nie
uzyskała  pełnoletności  oraz  nie  istnieją  podstawy do  jej  całkowitego  ubezwłasnowolnienia,  tylko
przed sądem opiekuńczym. 
4. Dziecko które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa. 
5. Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy: 

a) § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu
dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.
Domniemania tego  nie  stosuje  się,  jeżeli  dziecko  urodziło  się  po upływie  trzystu  dni  od
orzeczenia separacji. 
b) § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia
małżeństwa,  lecz  po  zawarciu  przez  matkę  drugiego  małżeństwa,  domniemywa  się,  że
pochodzi ono od drugiego męża. 
c)  §  3.  Domniemania  powyższe  mogą  być  obalone  tylko  na  skutek  powództwa  o
zaprzeczenie ojcostwa 

6. Uznania ojcostwa można dokonać: 
a) przed każdym kierownikiem USC na terenie Polski, 
b) przed sądem opiekuńczym, 
c) za granicą przed konsulem, jeśli  uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo
jedno z nich są obywatelami polskimi. 

7.  Oświadczenie  o  uznaniu  ojcostwa  złożone  przed  kierownikiem  urzędu  stanu  cywilnego  lub
konsulem oraz odmowę przyjęcia oświadczenia rejestruje się w rejestrze uznań. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego (uznanie ojcostwa przed porodem) 
• dowody osobiste rodziców (do wglądu), 
• dokument  potwierdzający  ciążę  tj.  karta  ciąży  z  bieżącymi  wpisami  lub  aktualne

zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę. 
2. Uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka (przy sporządzeniu aktu urodzenia dziecka) 

• dowody osobiste rodziców (do wglądu), 
• karta urodzenia dziecka lub karta martwego urodzenia dziecka przekazywana przez podmiot
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wykonujący działalność leczniczą. 
3. Uznanie ojcostwa po rejestracji (po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka): 

• dowody osobiste rodziców (do wglądu), 
• w przypadku uznania ojcostwa dziecka, które ukończyło 13 rok życia, z jednoczesną zmianą

jego  nazwiska,  wymagana  jest  obecność  dziecka  z  legitymacją  szkolną  lub  innym
dokumentem tożsamości. 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Oświadczenie należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy. 

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Strumieńskiego 5, 41-400 Mysłowice

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.  W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia wydawana jest
decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia ww. oświadczenia. 

2. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczenia koniecznych do uznania
ojcostwa, nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że
jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed
sądem opiekuńczym, odpis pisma przesyła do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia
aktu urodzenia dziecka. 

OPŁATY:

Oświadczenie jest zwolnione z opłaty skarbowej. 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje. 

SKARGI I WNIOSKI

            1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów: 
a) Pisemnie  przy  pomocy  formularza  elektronicznego  Skarga lub  Wniosek dostępnego

w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową  ePUAP
b) Pisemnie pocztą tradycyjną. 
c) Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. 
d) Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu. 

2. Skargi i wnioski są wolne od opłat

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego tel. 32 225 10 85 lub 32 225 10 59
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PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 709). 
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359). 
3. Rozporządzenie  Ministra  Cyfryzacji  z  dnia  18  kwietnia  2020 r.  w  sprawie  wzorów dokumentów

wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 698). 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  c Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679  z  dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) wnioskodawca
przyjmuje do wiadomości oraz oświadcza, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta
Mysłowice przy ul. Powstańców 1.

2. Osobą  do  kontaktu  w  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  jest  Inspektor
Ochrony  Danych  Osobowych  -  m.patalag@um.myslowice.pl,  tel.  32  31-71-245,  Urząd Miasta
Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  prawidłowego,  zgodnego  z  przyjętymi  zasadami,
realizowania  obowiązków  wynikających  z  przepisów  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz 293 z późn. zm.)

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione do ich przetwarzania na
podstawie odrębnych przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane oraz podczas okresu archiwizacji wskazanym przepisami prawa – 5 lat.

6. Posiada prawo żądania  dostępu do  swoich danych osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  a  także  prawo  do
przenoszenia danych.

7. Podanie danych osobowych we wniosku jest świadome, dobrowolne oraz niezbędne dla ważności
złożonego wniosku. Wnioskodawca jest świadomy / a, że wycofanie wymaganych danych skutkuje
brakiem możliwości rozpatrzenia/załatwienia sprawy.

8. Posiada prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na  przetwarzanie  danych  osobowych
niezgodne z przepisami prawa.

2021-12-07 Danuta Niemiec  Strona 3

mailto:m.patalag@um.myslowice.pl

