
UZNANIE OJCOSTWA (DZIECKA JUŻ URODZONEGO LUB 
POCZĘTEGO) 
 
WYMAGANE DOKUMENTY 

•    Dokumenty tożsamości rodziców dziecka - dowody osobiste lub paszporty do 
wglądu, 

•    W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego ale nienarodzonego dodatkowo 
należy przedłożyć zaświadczenie od lekarza prowadzącego lub kartę ciąży. 
 

Od 1 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, 
bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Wydłuża to jednak termin 
załatwiania spraw o czas przeniesienia koniecznego aktu do Systemu Rejestrów Państwowych 
przez właściwy urząd stanu cywilnego, posiadający księgę papierową. 
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
Urząd Stanu Cywilnego, mieszczący się w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie,  
Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina,  
I piętro, pok. 112 i 113,   tel. (61) 8109-560,   fax (61) 8109-558,  e-mail: usc@mosina.pl 
 
Urząd Stanu Cywilnego pracuje w poniedziałki od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.00 
do 15.00. 
 
 
OPŁATY 
Opłaty skarbowej od czynności urzędowej nie pobiera się. 
 
TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA 
Przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie. 
 
Jeżeli akt urodzenia dziecka (w przypadku uznania po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka) 
sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mosinie przyjęcie oświadczeń następuje 
niezwłocznie. 
Jeżeli dziecka urodziło się poza Gminą Mosina i jego aktu urodzenia nie ma w Systemie 
Rejestrów, sprawa załatwiana jest niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do 
systemu elektronicznego przez urząd posiadający księgę papierową . 
 
Po uznaniu ojcostwa dziecka poczętego rodzice dziecka otrzymują zaświadczenie 
potwierdzające uznanie ojcostwa. 
 
PODSTAWA  PRAWNA 
 
• Art.72-77,89,891, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy      (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 682) 
• Art. 18,22,32 ust. 2, 63-67  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)  
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INNE  INFORMACJE 
 
Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców. 
Mężczyzna, od którego dziecko pochodzi składa oświadczenie, że jest ojcem dziecka.  
Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie przez 
matkę dziecka, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. 
Zgodę można wyrazić bezpośrednio do protokołu  bądź w ciągu trzech miesięcy od dnia 
oświadczenia mężczyzny. 
Uznanie może być przyjęte 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 w sądzie sprawa o ustalenie ojcostwa. 
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania 
ojcostwa. 
Można uznać ojcostwo dziecka poczętego, ale nienarodzonego. 
Rodzice , którzy nie ukończyli 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) 
W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem 
polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego. 


