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3 1. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2082 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze
zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (t.j Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).
2. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie
urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec – mąż matki, nie będący ojcem biologicznym.
2. W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego lecz nie urodzonego, kobieta składa
zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.
3. Do wglądu dokumenty tożsamości rodziców.
3. OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej.
4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego w Złotowie
Aleja Piasta 1
77 – 400 Złotów
pokój 25, I piętro lub dowolny urząd stanu cywilnego
5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
1. Jeżeli akt urodzenia dziecka znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Złotowie przyjęcie
oświadczenia następuje niezwłocznie.
2. Jeżeli dziecko urodziło się poza Złotowem, oświadczenie jest przyjmowane niezwłocznie po
zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do systemu. Urząd Stanu Cywilnego w Złotowie nie ma wpływu na
czas załatwienia sprawy
6. TRYB ODWOŁAWCZY
Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
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7. OSOBY DO KONTAKTU
tel. 67 263 25 46 lub 263 26 40 wew. 34
Barbara Narloch – Kierownik USC
Małgorzata Maczan – Z-ca Kierownika USC
Eugenia Wrzeszcz – Inspektor

e-mail: b.narloch@zlotow.pl
e-mail: m.maczan@zlotow.pl
e-mail: e.wrzeszcz@zlotow.pl

8. INFORMACJE DODATKOWE
1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki
(czyli po upływie 300 dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia
sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nie narodzonego, jeżeli zostało poczęte.
4. Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem
opiekuńczym, a za granicą – przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji
konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem
polskim.
9. WZORY WNIOSKÓW
Brak.
Imię i nazwisko

Data

Opracował

Małgorzata Maczan

1.05.2016

Zatwierdził

Barbara Narloch

1.05.2016

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Małgorzata Maczan
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