
KARTA INFORMACYJNA 
 

Symbol komórki odpowiedzialnej 
 

USC 

 

U R Z Ą D  G M I N Y  B O J S Z O W Y  

Urząd Stanu Cywilnego 

 

 ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,  
tel. 32/ 21-89-366 wew. 111, fax. 32/ 21-89-071 

 

Numer procedury 
 

USC-2 

 

 

Nazwa procedury: OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA PRZED KIEROWNIKIEM 
URZĘDU STANU CYWILNEGO 

 

Podstawa prawna: 

 
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 

2014 r. poz.1741 ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.). 
 

Wymagane dokumenty: Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowód osobisty lub paszport) 
 

Opłaty: 
      Nie podlega opłacie skarbowej 

Termin załatwienia: 1. Niezwłocznie. 
 

Sposób załatwienia sprawy: 1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie protokołu). 
2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie pisma). 

Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Urząd Gminy Bojszowy 
Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Gaikowa 35 
43-220 Bojszowy 
e-mal: usc@bojszowy.pl   
tel.32/ 21-89-366 wew. 111 
Parter, pokój nr 3 
 
Godziny urzędowania 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-Czwartek 7.30-15.30 
Piątek 7.30-14.00 

mailto:usc@bojszowy.pl


Tryb odwoławczy: 

 
Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił 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  
 

Dodatkowe informacje: 

 
1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka 

pełnoletności. 
 

2. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń 
koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie 
ojcostwa do sądu opiekuńczego. 
 

3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą 
oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości 
języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału 
biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje. 
 

4. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego 
dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta 
ciąży. 
 

5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca 
dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa. 

  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa 

 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa 

 
6. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym 

kierownikiem USC lub polskim konsulem. 
 

 

 
 

http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PROCEDURY/2015/USC/USC_2_WNIOSEK_o_wydanie_zaswiadczenia_potwierdzajacego_uznanie_ojcostwa.pdf
http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PROCEDURY/2015/USC/USC_1_Oswiadczenia_o_powrocie_do_nazwiska_noszonego_przed_zawarciem_zwiazku.doc

