ALFABETYCZNY WYKAZ USŁUG REALIZOWANYCH
W URZĘDZIE GMINY LESZNOWOLA

1. Nazwa usługi
OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

2. Nazwa referatu realizującego usługę
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Gminna 60, parter, pokój nr 1
tel. 22 708 91 22
e-mail: usc@lesznowola.pl

3. Organ właściwy do realizacji usługi
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

4. Wymagane dokumenty
Uznanie ojcostwa dziecka poczętego (uznanie ojcostwa przed porodem):
- dowody osobiste rodziców (do wglądu),
- dokument potwierdzający ciążę tj. aktualne zaświadczenie lekarskie
Uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka (przy sporządzeniu aktu urodzenia dziecka):
- dowody osobiste rodziców (do wglądu),
- karta urodzenia dziecka lub karta martwego urodzenia dziecka przekazywana przez podmiot
wykonujący działalność leczniczą
Uznanie ojcostwa po rejestracji (po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka):
- dowody osobiste rodziców (do wglądu),
- w przypadku uznania ojcostwa dziecka, które ukończyło 13 rok życia, z jednoczesną zmianą jego
nazwiska, wymagana jest obecność dziecka z legitymacją szkolną lub innym dokumentem
tożsamości.

5. Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy.

6. Czas realizacji
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia
oświadczenia koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie
powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy
i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym, odpis pisma przesyła do urzędu stanu
cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

7. Sposób odbioru dokumentów
Nie dotyczy.
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8. Opłaty
Oświadczenie jest zwolnione od opłaty skarbowej.

9. Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

10. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów
wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

11. Podstawowe informacje
Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed
kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie
albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
Uznać ojcostwo można:
− tylko dziecka, do którego nie zaszło domniemanie pochodzenia od męża matki lub gdy zostało
zaprzeczone ojcostwo,
− gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa,
− gdy dziecko jest małoletnie,
− przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat oraz nie
istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, tylko przed sądem opiekuńczym. Dziecko,
które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa.
Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy:
− § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od
jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania
tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
− § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia
małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi
ono od drugiego męża.
− § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie
ojcostwa.
Uznania ojcostwa można dokonać:
− przed każdym kierownikiem USC na terenie Polski,
− przed sądem opiekuńczym,
− za granicą przed konsulem, jeśli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są
obywatelami polskimi.
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem
oraz odmowę przyjęcia oświadczenia rejestruje się w rejestrze uznań.
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12. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz .U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05-506
Lesznowola
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (IOD), w następujący sposób – listowanie na adres Administratora lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@lesznowola.pl.
3. Cel i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez Administratora zadań
realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach
związanych z rozpatrzeniem sprawy i odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Podanie danych kontaktowych w zakresie
nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych
osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można
odwołać w dowolnym czasie.
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich
otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi
Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz usług związanych z konserwacją i oprawą ksiąg stanu
cywilnego.
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności: Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. -Prawo o aktach stanu cywilnego oraz
Rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 100 latakty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia, 80 lat- akty
małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa
i zgonu. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych dla
celów poinformowania na jakim etapie jest prowadzona sprawa, dane te będą przechowywane do
momentu jej odwołania lub realizacji celu, który został w niej wskazany.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Ma Pan/Pani prawo do:
• dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
• żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
• żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: dane
nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; nie ma
podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych; wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania
i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; dane przetwarzane są
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niezgodnie z prawem; dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa.
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
• żądania sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; dane
przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której
Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych
osobowych ,nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy
Lesznowola (na adres Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa) ;
• wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
7. Informacja o wymogu podania danych
Przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, dlatego podanie przez Państwa
danych osobowych jest obowiązkowe. Wyjątkiem są dane kontaktowe (numer telefonu), podane
przez Państwa dobrowolnie.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Dane przez Państwa udostępnione nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o którym mowa w RODO.
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