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Dowód osobisty (do wglądu).



Akt urodzenia matki (wersja elektroniczna w systemie rejestrów
państwowych).



Akt urodzenia
państwowych).



Zaświadczenie lekarskie o ciąży matki w przypadku uznania dziecka
nienarodzonego.

ojca

(wersja

elektroniczna

w

systemie

rejestrów

Niezwłocznie
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu
ojcostwa.
1. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nienarodzonego, jeżeli
zostało poczęte.
2. Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.
3. 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
(niejednoczesna
obecność
obojga
rodziców
jest
wyjątkiem
od reguły).
4. Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka
nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.
5. 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.
6. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko
pełnoletności.
7. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa
może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna
składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie
później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
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8. 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.
9. Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat
może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem
opiekuńczym.
10. Jeżeli w chwili uznania ojcostwa dziecko ukończyło już trzynasty rok życia,
potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko osobiście na zmianę
nazwiska wynikającą z uznania ojcostwa.
11. W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają
biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
12. 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).
13. 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.
14. 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.
15. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa
o zaprzeczenia ojcostwa.
16. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie
ojcostwa.
17. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub
mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, uznanie może nastąpić także przed
notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą,
marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.
18. Zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z siedzibą urzędu stanu
cywilnego, w której ma być dokonane uznanie dziecka.
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