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Uznanie ojcostwa

I Podstawa prawna

 Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 583)

 
II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 Urząd Stanu Cywilnego,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw,
Pokój Nr 1

e-mail: usc@krasnystaw.ug.gov.pl 

III Wymagane wnioski

 Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego 
lecz nieurodzonego,( w załączeniu)

 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa 
( w załączeniu)

IV Wymagane załączniki

 Brak

V Dokumenty do wglądu

 Dokumenty tożsamości uznającego ojcostwo i matki dziecka,

VI Termin załatwienia sprawy

 Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa następuje w formie protokołu.
 Niezwłocznie  

VII Opłaty

 Brak

VIII Tryb odwołania

 Brak
IX Uwagi

 Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.

 Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi,
oświadczy  przed  kierownikiem  urzędu  stanu  cywilnego,  że  jest  ojcem
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dziecka,  a  matka  dziecka  potwierdzi  jednocześnie  albo  w  ciągu  trzech
miesięcy  od  dnia  oświadczenia  mężczyzny,  że  ojcem  dziecka  jest  ten
mężczyzna.

 Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka
nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.

 Uznanie  ojcostwa  nie  może  nastąpić  gdy  inny  kierownik  urzędu  stanu
cywilnego  odmówił  przyjęcia  oświadczeń  lub  gdy  toczy  się  sprawa  o
ustalenie  ojcostwa,  albo  gdy  kierownik  urzędu  stanu  cywilnego  powziął
wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

 Uznanie  ojcostwa  może  nastąpić  także  przed  sądem  opiekuńczym,  a  za
granicą  również  przed  polskim  konsulem  lub  osobą  wyznaczoną  do
wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje
rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

 Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście
lat  może złożyć  oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed
sądem opiekuńczym.

 W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają
biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

 Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli:  w przypadku matki rozwiedzionej
upłynęło  300  dni  od  daty  uprawomocnienia  wyroku  orzekającego
rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu
małżonka.

 Przy uznaniu  ojcostwa  rodzice  dziecka  składają  oświadczenia  o  wyborze
nazwiska  dla  dziecka.  Mogą  wskazać  nazwisko  jednego  z  nich  albo
nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. 
W razie braku zgody rodziców co do nazwiska dziecka, nosić ono będzie
nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska
ojca.

Uznanie ojcostwa może nastąpić również przed urodzeniem dziecka.

Opracowała

Renata Gałan

Sprawdziła

Ewelina Janowczyk

Zatwierdził

Janusz Korczyński
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