
 
KARTA USŁUG 

   
Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 
e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu 
www.chojnow.eu    bip.chojnow.net.pl  
Godziny otwarcia:  
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30 
piątek 7.30  - 14.30 

 
Nazwa działania:   

PRZYJĘCIE  OŚWIADCZENIA  O  UZNANIU  OJCOSTWA 
 
Miejsce załatwienia sprawy:  

Urząd Stanu Cywilnego w Chojnowie, pl. Zamkowy 2, 3, tel. (76) 81 88 639 
 
Sposób i termin załatwienia sprawy: 

- złożenie podania o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (podanie 
powinno zawierać dane o matce i ojcu dziecka); 
- sporządzenie protokołu uznania ojcostwa; 
- złożenie podania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie 
ojcostwa; 
- przyjęcie oświadczenia o uznaniu dokonywana jest niezwłocznie; 

 
Wymagane dokumenty: 

- podanie o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa; 
- podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa; 
- dowody osobiste rodziców; 

 
Opłaty: 

- przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie; 
 

Tryb odwoławczy: 
- nie przysługuje 

 
Informacje dodatkowe: 

1) uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności; 
2) mężczyzna i kobieta, którym kierownik urzędu stanu cywilnego 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) kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka 
pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa; 
5) oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub polskim konsulem.  
 

Podstawa prawna: 
- Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 463 t.j. ze zm.).  
- Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 t.j. ze zm.).  
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