NUMER DRUKU:

USC-03

KARTA SPRAWY
NAZWA SPRAWY:

Uznanie ojcostwa
OGÓLNY OPIS:

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego.
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
2. W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa
zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.
3. Należy wskazać Urząd Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia dziecka oraz należy wskazać
Urzędy Stanu Cywilnego miejsca zdarzeń rodziców dziecka (urodzenie matki, urodzenie ojca,
małżeństwo matki, zgon ojca dziecka).
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek złożyć trzeba osobiście kierując do Kierownika USC w Gorzowie Wlkp.

MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 3, tel. 95 7355 825 – z-ca Kierownika USC
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego , ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
OPŁATY:

Zwolniony z opłaty

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie
TRYBY ODWOŁAWCZE:

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

UWAGI:

1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki
(czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia
sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nie narodzone, jeżeli zostało poczęte.
4. Uznanie ojcostwa może nastąpić przed: Kierownikiem USC, Sądem Opiekuńczym, polskim konsulem
– jeżeli uznanie następuje poza granicami RP, a w przypadku niebezpieczeństwa grożącemu
bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, który będzie uznawał ojcostwo – przed
notariuszem, wójtem, burmistrzem lub Prezydentem.

5. Uznać można dziecko, które nie osiągnęło jeszcze pełnoletności.
6. W trakcie składania oświadczenia o uznaniu ojcostwa rodzice dziecka dokonują wyboru nazwiska
dziecka. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda.
PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz. U.
z 2016r. poz. 2064 ze. zm.). – art. 63 do 66.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz.682 ze
zm.) – art. 73 i art. 74.
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