
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 października 2015 r.

Poz. 1751

rozporządzenie
ministra spraw wewnętrznych1)

z dnia 23 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów  
wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 194) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załączniki nr 26 i 27 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego rozporządze-
nia.

§ 2. Wzór protokołu określony w załączniku nr 18 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczaso-
wym, może być stosowany do sporządzania protokołu uznania ojcostwa, z wyjątkiem uznania ojcostwa na podstawie  
art. 751 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.3)), nie 
dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 
1 lipca 2016 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych  
(Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1888 oraz z 2015 r. poz. 262, 1087 i 1274.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1062, 1087, 1199 i 1274.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 23 października 2015 r. (poz. 1751)

załącznik nr 1

WZÓR

strona sProtokół uznania ojcostwa /1 6o

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Płeć

Mężczyzna oświadczył, że jest ojcem dziecka:

 poczętego, lecz nieurodzonego

 urodzonego, dla którego nie sporządzono aktu urodzenia

 

Mężczyzna został pouczony o:
– różnicy między uznaniem ojcostwa a przysposobieniem,
– przepisach dotyczących praw i obowiązków wynikających z uznania ojcostwa,
– przepisach dotyczących nazwiska dziecka.
Mężczyzna oświadcza, że nie jest mu wiadomo, aby doszło wcześniej do uznania ojcostwa
lub odmowy uznania ojcostwa oraz aby toczyła się w sądzie sprawa o ustalenie ojcostwa dziecka,
którego dotyczy uznanie.

 

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica, numer domu,
numer lokalu

Wydany przez

Seria i numer

Nazwa

Numer PESEL,
jeżeli został nadany

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Nazwisko rodowe

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

Nazwisko

Imię

Miejsce

Data

CZĘŚĆ I. Oświadczenie mężczyzny

1. Data i miejsce złożenia oświadczenia oraz imię i nazwisko kierownika usc albo konsula RP, który je przyjął

2. Dane mężczyzny

Dokument tożsamości

Adres do korespondencji

3. Oświadczenie mężczyzny

Oznaczenie organu, który przyjął
oświadczeniea Rzeczpospolita

Polska
USC/P/6

Protokół uznania ojcostwa

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia .... (poz...)
Załącznik nr 1
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Pieczęć urzędowa

Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego
albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej i pieczęć z imieniem,

nazwiskiem i stanowiskiem służbowym

Własnoręczny czytelny podpis tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis biegłego,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis mężczyzny

Po odczytaniu protokół podpisali: 

Nazwisko

Imię

Tłumacz złożył oświadczenie o sumiennym
i bezstronnym wykonaniu zadania.

 

Nazwisko

Imię

Biegły złożył oświadczenie o sumiennym
i bezstronnym wykonaniu zadania.

 

Mężczyzna oświadczył, że dziecko będzie nosiło nazwisko:  

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

Podstawa prawna: art. 73 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.).
Organ przyjmujący oświadczenie nie ma wątpliwości co do pochodzenia dziecka oraz dopuszczalności
uznania ojcostwa.

 

Oznaczenie urzędu stanu cywilnego,
w którym sporządzono akt zgonu

Oznaczenie aktu zgonu

Data zgonu

Oznaczenie urzędu stanu cywilnego,
w którym sporządzono akt urodzenia

Oznaczenie aktu urodzenia

Numer PESEL, jeżeli został nadany

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Płeć

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

 urodzonego, dla którego sporządzono akt urodzenia

 zmarłego. O śmierci dziecka mężczyzna dowiedział się dnia: 

 

Mężczyzna oświadczył, że matką dziecka jest:

6. Podpisy i pieczęcie

Informacja o udziale biegłego, 
jeżeli brał udział w czynności

4. Informacja o udziale tłumacza, 
jeżeli brał udział w czynności

5.
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Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Płeć

Matka dziecka

 poczętego, lecz nieurodzonego

 urodzonego, dla którego nie sporządzono aktu urodzenia

 

Matka dziecka została pouczona o:
– różnicy między uznaniem ojcostwa a przysposobieniem,
– przepisach dotyczących praw i obowiązków wynikających z uznania ojcostwa,
– przepisach dotyczących nazwiska dziecka.
Matka dziecka oświadcza, że nie doszło wcześniej do uznania ojcostwa lub odmowy uznania ojcostwa
oraz że nie toczy się w sądzie sprawa o ustalenie ojcostwa dziecka, którego dotyczy uznanie.

 

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica, numer domu,
numer lokalu

Wydany przez

Seria i numer

Nazwa

Numer PESEL,
jeżeli został nadany

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Nazwisko rodowe

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

Nazwisko

Imię

Miejsce

Data

CZĘŚĆ II. Oświadczenie matki dziecka

1. Data i miejsce złożenia oświadczenia oraz imię i nazwisko kierownika usc albo konsula RP, który je przyjął

2. Dane matki dziecka

Dokument tożsamości

Adres do korespondencji

3. Oświadczenie matki dziecka

Oznaczenie organu, który przyjął
oświadczeniea Rzeczpospolita

Polska
USC/P/6

Protokół uznania ojcostwa
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Pieczęć urzędowa

Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego
albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej i pieczęć z imieniem,

nazwiskiem i stanowiskiem służbowym

Własnoręczny czytelny podpis tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis biegłego,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis matki dziecka

Po odczytaniu protokół podpisali: 

Nazwisko

Imię

Tłumacz złożył oświadczenie o sumiennym
i bezstronnym wykonaniu zadania.

 

Nazwisko

Imię

Biegły złożył oświadczenie o sumiennym
i bezstronnym wykonaniu zadania.

 

Matka dziecka oświadczyła, że dziecko będzie nosiło nazwisko:  

Podstawa prawna: art. 73 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.).
Organ przyjmujący oświadczenie nie ma wątpliwości co do pochodzenia dziecka oraz dopuszczalności
uznania ojcostwa.

 

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

potwierdziła, że ojcem dziecka jest: 

Oznaczenie urzędu stanu cywilnego,
w którym sporządzono akt zgonu

Oznaczenie aktu zgonu

Data zgonu

Oznaczenie urzędu stanu cywilnego,
w którym sporządzono akt urodzenia

Oznaczenie aktu urodzenia

Numer PESEL, jeżeli został nadany

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Płeć

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

 urodzonego, dla którego sporządzono akt urodzenia

 zmarłego

 

6. Podpisy i pieczęcie

Informacja o udziale biegłego,
jeżeli brał udział w czynności

4. Informacja o udziale tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności

5.
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Nazwisko

Imię

Nazwisko

Imię

Tłumacz złożył oświadczenie o sumiennym
i bezstronnym wykonaniu zadania.

 

Nazwisko

Imię

Biegły złożył oświadczenie o sumiennym
i bezstronnym wykonaniu zadania.

 

 Stwierdzam, że dziecko nie wyraziło zgody na zmianę nazwiska 

Własnoręczny czytelny podpis dziecka,
które ukończyło 13 lat

    - -

i dd-mm-rrrr

Data

Wyrażam zgodę na zmianę mojego nazwiska (dotyczy dziecka, które ukończyło 13 lat). 

Stwierdzam, że dziecko wyraziło zgodę na zmianę nazwiska 

Rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń o nazwisku dziecka. 
Dlatego dziecko nosi nazwisko: 
Podstawa prawna: art. 89 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.).

 

Stwierdzam, że oświadczenie

 mężczyzny

 matki dziecka

konieczne do uznania ojcostwa zostało przyjęte przed urodzeniem dziecka.

 

CZĘŚĆ III. Adnotacja w sprawie złożonych oświadczeń oraz nazwiska dziecka w razie braku zgodnych
oświadczeń obojga rodziców

1. Informacja o złożonych oświadczeniach

2. Informacja o braku zgodnych oświadczeń rodziców

3. Informacja o zgodzie lub braku zgody dziecka, które ukończyło 13 lat, na zmianę nazwiska

Oznaczenie organu, który przyjął
oświadczeniea Rzeczpospolita

Polska
USC/P/6

Protokół uznania ojcostwa

 

Informacja o udziale biegłego,
jeżeli brał udział w czynności

4. Informacja o udziale tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności

5.

Imię i nazwisko kierownika usc albo konsula RP, który przyjął oświadczenie6.
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Pieczęć urzędowa 

Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego
albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej i pieczęć z imieniem,

nazwiskiem i stanowiskiem służbowym

Własnoręczny czytelny podpis tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis biegłego,
jeżeli brał udział w czynności

Po odczytaniu protokół podpisali: 

7. Podpisy i pieczęcie
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Mężczyzna został pouczony o:
– różnicy między uznaniem ojcostwa a przysposobieniem,
– przepisach dotyczących praw i obowiązków wynikających z uznania ojcostwa,
– przepisach dotyczących nazwiska dziecka.
Mężczyzna oświadcza, że będzie ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury
medycznie wspomaganej prokreacji. Oświadczenie składa przed przeniesieniem do organizmu
kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego
z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka.

 

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica, numer domu,
numer lokalu

Wydany przez

Seria i numer

Nazwa

Numer PESEL,
jeżeli został nadany

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Nazwisko rodowe

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

Nazwisko

Imię

Miejsce

Data

CZĘŚĆ IV. Uznanie ojcostwa, o którym mowa w art. 75  § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.1

– Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.)

Oświadczenie mężczyzny

1. Data i miejsce złożenia oświadczenia oraz imię i nazwisko kierownika usc, który je przyjął

2. Dane mężczyzny

Dokument tożsamości

Adres do korespondencji

3. Oświadczenie mężczyzny

Oznaczenie organu, który przyjął
oświadczeniea Rzeczpospolita

Polska
USC/P/6

Protokół uznania ojcostwa



Dziennik Ustaw – 9 –  Poz. 1751

 

strona sProtokół uznania ojcostwa /2 5o

Pieczęć urzędowa

Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego
i pieczęć z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym

Własnoręczny czytelny podpis tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis biegłego,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis mężczyzny

Po odczytaniu protokół podpisali: 

Nazwisko

Imię

Tłumacz złożył oświadczenie o sumiennym
i bezstronnym wykonaniu zadania.

 

Nazwisko

Imię

Biegły złożył oświadczenie o sumiennym
i bezstronnym wykonaniu zadania.

 

Podstawa prawna: art. 75  § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1

(Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.).

Mężczyzna oświadczył, że dziecko będzie nosiło nazwisko: 

 

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

Matką dziecka będzie: 

6. Podpisy i pieczęcie

Informacja o udziale biegłego, 
jeżeli brał udział w czynności

4. Informacja o udziale tłumacza, 
jeżeli brał udział w czynności

5.
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Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

Kobieta została pouczona o:
– różnicy między uznaniem ojcostwa a przysposobieniem,
– przepisach dotyczących praw i obowiązków wynikających z uznania ojcostwa,
– przepisach dotyczących nazwiska dziecka.
Kobieta potwierdziła, że ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury
medycznie wspomaganej prokreacji, będzie:

 

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica, numer domu,
numer lokalu

Wydany przez

Seria i numer

Nazwa

Numer PESEL,
jeżeli został nadany

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Nazwisko rodowe

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

Nazwisko

Imię

Miejsce

Data

CZĘŚĆ IV. Uznanie ojcostwa, o którym mowa w art. 75  § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.1

– Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.)

Oświadczenie kobiety

1. Data i miejsce złożenia oświadczenia oraz imię i nazwisko kierownika usc, który je przyjął

2. Dane kobiety

Dokument tożsamości

Adres do korespondencji

3. Oświadczenie kobiety

Oznaczenie organu, który przyjął
oświadczeniea Rzeczpospolita

Polska
USC/P/6

Protokół uznania ojcostwa
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Pieczęć urzędowa

Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego
i pieczęć z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym

Własnoręczny czytelny podpis tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis biegłego,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis kobiety

Po odczytaniu protokół podpisali: 

Nazwisko

Imię

Tłumacz złożył oświadczenie o sumiennym
i bezstronnym wykonaniu zadania.

 

Nazwisko

Imię

Biegły złożył oświadczenie o sumiennym
i bezstronnym wykonaniu zadania.

 

Podstawa prawna: art. 75  § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1

(Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.).

Kobieta oświadczyła, że dziecko będzie nosiło nazwisko: 

 

6. Podpisy i pieczęcie

Informacja o udziale biegłego,
jeżeli brał udział w czynności

4. Informacja o udziale tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności

5.
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Pieczęć urzędowa 

Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego
i pieczęć z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym

Mężczyzna i kobieta nie złożyli zgodnych oświadczeń o nazwisku dziecka. 
Dlatego dziecko będzie nosiło nazwisko: 
Podstawa prawna: art. 89 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.).

 

CZĘŚĆ IV. Uznanie ojcostwa, o którym mowa w art. 75  § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 1

– Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.)

Adnotacje urzędowe

1. Informacja o braku zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka

2. Podpisy i pieczęcie

Oznaczenie organu, który przyjął
oświadczeniea Rzeczpospolita

Polska
USC/P/6

Protokół uznania ojcostwa
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Nazwisko rodowe

Nazwisko

Imię (imiona)

Ojciec kobietyOjciec mężczyzny 

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Stan cywilny

Nazwisko rodowe

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

KobietaMężczyzna 

Pomiędzy niżej wymienionymi osobami nie zachodzą okoliczności, które według
prawa polskiego wyłączałyby zawarcie małżeństwa.
Dokument wydaje się w celu zawarcia małżeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej
przed duchownym w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Podstawa prawna: art. 4  ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny1

i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.).

 

1.  Treść zaświadczenia i podstawa prawna

2.  Dane osób, które zamierzają zawrzeć małżeństwo

3.  Dane rodziców osób, które zamierzają zawrzeć małżeństwo

Data wydania zaświadczenia:  

Miejsce wydania zaświadczenia: 

 
Oznaczenie organu wydającego zaświadczenie

a Rzeczpospolita
Polska

USC/Z/3

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa

Załącznik nr  2

załącznik nr 2

WZÓR
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6. Pieczęcie i podpis

Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu

cywilnego i pieczęć z imieniem, nazwiskiem

i stanowiskiem służbowym.

Pieczęć urzędowa

5. Termin ważności zaświadczenia

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 

Data złożenia oświadczenia przez kobietę: 
Data złożenia oświadczenia przez mężczyznę: 

 

Dzieci zrodzone z tego małżeństwa będą nosiły nazwisko: 

Mężczyzna

Kobieta

Osoby, o których mowa w punkcie 2, oświadczyły,
że po zawarciu małżeństwa będą nosiły nazwiska:

 

Nazwisko rodowe

Nazwisko

Imię (imiona)

Matka kobietyMatka mężczyzny 

4.  Oświadczenia osób, które zamierzają zawrzeć małżeństwo w sprawie nazwisk
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prawu

przed którym zostało zawarte małżeństwo:
,

Duchowny

Pieczęć kościoła lub związku wyznaniowego

Załącznik nr  3

załącznik nr 3

WZÓR




