
Uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC 

I.     Uznanie ojcostwa:  

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym:  

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. 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. Domniemania 

powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.  

 

1.  Uznania ojcostwa można dokonać:  

- przed wybranym kierownikiem USC na terenie Polski,  

- przed sądem opiekuńczym,  

- za granicą przed konsulem, jeśli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo 

jedno z nich są obywatelami polskimi.  

2. 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.  

3.  Uznać ojcostwo można:  

- jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo gdy 

domniemanie takie zostało obalone,  

- gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa,  

- przed osiągnięciem pełnoletniości przez dziecko,  

- przed urodzeniem się dziecka już poczętego.  

4.  Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba pełnoletnia. 

Osoba, która ukończyła szesnaście lat oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa 

można złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.  

5. Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w 

zgodnych oświadczeniach rodziców, 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 

dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, 

nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska 

ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście 

lat, jest potrzebna jego zgoda.  

6. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi przyjęcia oświadczeń koniecznych do 

uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co 

do pochodzenia dziecka.  

7.  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed kierownikiem urzędu stanu 

cywilnego oraz odmowę przyjęcia oświadczenia rejestruje się w rejestrze uznań.  

8.  Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka 

pisemne zaświadczenie, potwierdzające uznanie ojcostwa.  

 

 

 

 



II. Wymagane dokumenty wymagane do sporządzenia protokołu o uznaniu ojcostwa:  

1. Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka poczętego  

-  dowody osobiste rodziców (do wglądu),  

- dokument potwierdzający 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  

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  

4. przy sporządzaniu protokołu o uznaniu dziecka  potrzebne są  akty urodzenia lub 

małżeństwa rodziców wpisane do Systemu Rejestrów Państwowych 

 

III. Wysokość opłat za wykonanie usługi : 

-  Uznanie dziecka -  zwolnione z opłaty skarbowej.  

- Wydanie zaświadczenia na wniosek jednego z rodziców dziecka - zwolnione z opłaty 

skarbowej.  

IV. Sposób Złożenia dokumentów :  

Wymagane osobiste stawiennictwo matki i ojca dziecka.  

V. Odbiór dokumentu kończącego postępowanie:  

Na wniosek złożony przez matkę lub ojca dziecka wydawane jest zaświadczenie o uznaniu 

ojcostwa bezpośrednio po podpisaniu protokołu o uznaniu ojcostwa.  

VI. Termin wykonania usługi  :  

Niezwłocznie.  

VII. Tryb odwoławczy: 

Kierownik USC  w Brzesku po odmowie  przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania 

ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, 

że jest ojcem dziecka, a także matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania 

ojcostwa przed sądem opiekuńczym,, właściwym ze względu na siedzibę urzędu stanu 

cywilnego.  

VIII. Jednostka wykonująca usługę:  

Urząd Stanu Cywilnego w Brzesku  

Siedziba:  

32-800 Brzesko , Ratusz - ul. Kościuszki 7  - pokój nr 1  

Godziny przyjęć:  

poniedziałek- piątek : 07.30 – 15.30  

- telefon:14 6635123, 146635124  

- telefaks : 14 6635125 

- e-mail: USC@brzesko.pl  

 

- rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Brzesku; 72 8591 0007 0100 

0902 1786 0004 



Kod terytorialny GUS: 1202023 

 

IX.  Kierownik jednostki wykonującej usługę:  

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzesku : Aleksandra Fijałkowska 

 

Godziny pracy: poniedziałek- piątek : 07.30 – 15.30 

Godziny przyjęć stron :  

poniedziałek- piątek : 08.00 – 15.00  

 

 

X. Imiona i nazwiska osób wykonujących usługę:  

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Aleksandra Fijałkowska  

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Jarosław Pasierb  

 

XI. Podstawa prawna wykonywanej usługi:  

• ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  

(Dz. U. z 2020.463 t.j. z późn. zm.)   

• ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

(Dz. U. z 2020.1359 t.j.  z późn. zm.)  

• ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  

(Dz. U. z 2019 .1397 t.j. z późn. zm.)  

• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

(Dz. U. z 2020. 1546 t.j. z późn. zm.)  

• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2020.256 t.j.  z późn. zm.)  

 

 

XII. Informacja o  przetwarzaniu danych osobowych:  

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały 

zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty 

informacyjnej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Brzesku ……. 

Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO 

znajduje się Tablicy ogłoszeń Urzędu Stanu Cywilnego w Brzesku.:  

 

 

XIII. Data aktualizacji :  

         

             10 grudnia 2020 roku 

 


