Uznanie ojcostwa dziecka narodzonego lub uznanie dziecka poczętego (nienarodzonego)
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 dziecka a matka dziecka potwierdzi ten fakt. Uznanie ojcostwa może
nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.
Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym a za granicą również
przed polskim konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są
obywatelami polskimi.
Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył 16 lat może złożyć
oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania
ojcostwa.
Wymagane dokumenty:
1. Dwa dowody osobiste lub paszporty – do wglądu.
2. Zaświadczenie od lekarza z bieżącą datą potwierdzające tydzień trwania ciąży (w przypadku
dziecka nienarodzonego).
Jeżeli dziecko urodziło się poza Grodziskiem Wielkopolskim, sprawa jest załatwiana niezwłocznie
po zrealizowaniu migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego. USC nie ma wpływu na czas
załatwienia sprawy.
Po uznaniu ojcostwa dziecka poczętego rodzice otrzymują zaświadczenie potwierdzające
uznanie ojcostwa.
Opłaty:
Wolne od opłaty skarbowej.
Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, jeśli zostanie przedłożony komplet niezbędnych dokumentów.
Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski
pok. nr 11
tel. 614453060, 614453061, 614453062

Obowiązek informacyjny:
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują
od 25 maja 2018r.

........................…………..

Grodzisk Wielkopolski,………………………..

Imię i nazwisko matki

…………………………..

USC.5351.1……….

Adres

…………………………..
Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Grodzisku Wielkopolskim

Imię i nazwisko ojca

………………………….
Adres

WNIOSEK O UZNANIE OJCOSTWA

Proszę o uznanie ojcostwa (dziecka poczętego, narodzonego) oraz
(właściwe podkreślić)

nadanie dziecku nazwiska: ………………………………………………………………

………………………………………….
czytelny podpis matki

…………………………………………..
czytelny podpis ojca

Potwierdzam odbiór zaświadczenia o uznaniu ojcostwa ……………………………………………
(data i czytelny podpis odbierającego)

Załączniki:
1. Zaświadczenie lekarskie

