
 

K A R T A    U S Ł U G I 
Urząd Miasta Sokołów Podlaski 

Urząd Stanu Cywilnego 
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21 

www.sokolowpodl.pl 
tel. 25 781 75 72 / fax. 25 781 75 08 

Nazwa karty usługi (sprawy): 

Uznanie ojcostwa 

 I. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:  

1. Dowody osobiste  uznającego ojcostwo oraz  matki dziecka (do wglądu). 
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka z  adnotacją o rozwiązaniu, unieważnieniu  

małżeństwa lub separacji. 
3. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy). 
4. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka. 

Odpisy w/w nie są wymagane, jeżeli  akty znajdują  się w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Sokołowie 
Podlaskim. 
 

 II. Opłaty:  
Zwolnione z opłaty skarbowej 
 
III. Termin załatwienia sprawy:  
Z chwilą zgłoszenia się rodziców lub innej osoby uprawnionej z wymaganymi dokumentami – od ręki. 
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:  
Uznać ojcostwo dziecka można w następujących przypadkach; 

 jeżeli dziecko nie jest urodzone z małżeństwa 

 jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest jej mąż, czyli po upływie 300 dni od daty 
zgonu męża matki bądź 300 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub 
unieważnienie małżeństwa 

 jeżeli nastąpiło sądowe zaprzeczenie ojcostwa 
Uznanie ojcostwa polega na złożeniu przez mężczyznę dobrowolnego oświadczenia, że jest biologicznym 
ojcem dziecka. 
Dziecko, które ukończyło 13 lat, wyraża osobiście zgodę na uznanie. 
Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem każdego Urzędu Stanu Cywilnego w kraju lub przed 
sądem opiekuńczym w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. 
Przesłanką konieczna prawnej skuteczności uznania ojcostwa jest potwierdzenie przez matkę dziecka jego 
pochodzenia od określonego mężczyzny, przyznającego ojcostwo. 
 
V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny :  
Małgorzata Olędzka – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Mirosława Czarnocka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
 
VI. Tryb odwoławczy:  
Na odmowę przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa przysługuje stronom odwołanie do Sądu 
Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sokołowie 
Podlaskim w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

http://www.sokolowpodl.pl/


   

Opracował/a: 
Małgorzata Olędzka 

Zaopiniował/a: 
Maria Truszkowska 

Nr karty: USC.0143.7.2012 Ważne od: 01.08.2012 

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Bogusław Karakula 

 

O dochowaniu terminu na złożenie zażalenia decyduje data wpływu do urzędu lub data stempla 
pocztowego(nadania). 
 
VII. Działamy na podstawie prawa:  
1. Art. Art. 73-77  Ustawy z dnia 25 lutego1964r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.z 1964 r. Nr 9,  

poz.  59 z późn.zmianami). 
2. Art. 14 i art. 43 Ustawy  z dnia 29 września 1986r – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r, 

Nr 212, poz. 1264). 
3. Art. 2 i art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r Nr 225, poz. 1635 

z późn. zmianami) 
 
 
VIII. Miejsce składania wniosku / dokumentów:  
 Osobiście -  w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21, pokój 28 
Godziny urzędowania 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku)   

 
 
 

IX. Osoba do kontaktu:  
Małgorzata Olędzka –    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, nr tel. (25) 781 75-71 
mail; m.oledzka@sokolowpodl.pl 
Mirosława Czarnocka – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, nr  tel .(25) 781 75-72 
mail; m.czarnocka@sokolowpodl.pl 
 
 
X. Uwagi:  
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić,  jeżeli toczy się postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa . 
Można uznać dziecko poczęte – potrzebne jest wtedy „zaświadczenie lekarskie”. 
 


