Karta usługi Nr 3/(2) USC

UZNANIE OJCOSTWA
Urząd Stanu Cywilnego w Międzychodzie
Urząd Miasta i Gminy
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 MIĘDZYCHÓD
I.
X

Forma realizacji usługi:

osobiście

przez pełnomocnika

listownie

inny:

Konsul

II.

Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi:

fax

elektronicznie

Rodzice dziecka.
III.

Opis usługi:

Wniosek o uznanie ojcostwa składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa dokumentuje się w formie protokołu.
Na wniosek matki lub ojca dziecka wydawane jest zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.
IV.
1)
2)
3)
4)

Wymagane dokumenty do realizacji usługi:
Wniosek o przyjęciu oświadczenia o uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska.
Dokument tożsamości rodziców dziecka (dowód osobisty lub paszport).
Do uznania dziecka poczętego nienarodzonego, karta ciąży lub zaświadczenie lekarskie o ciąży.
Do uznania dziecka dla którego sporządzono akt urodzenia w innym urzędzie stanu cywilnego wymagany
jest odpis aktu urodzenia lub wprowadzenie aktu do bazy urzędu stanu cywilnego.

V.

Niezbędne opłaty do uiszczenia:

Uznanie ojcostwa oraz wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa – zwolnione z opłaty skarbowej.

VI.

Termin i sposób realizacji usługi:

Przyjęcie oświadczenie o uznaniu ojcostwa następuje niezwłocznie.
VII.

Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi:

Kierownik urzędu stanu cywilnego, Z-ca Kierownika urzędu stanu cywilnego.
Referat/komórka odrębna:

Urząd Stanu Cywilnego

pokój:

209/210

adres e-mail:

usc@miedzychod.pl

II Piętro nowe skrzydło

telefon bezpośredni

95 784 8106

VIII.
Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy nie przysługuje.
IX.

1)
2)
3)

X.

Podstawa prawna realizacji usługi:
ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO)
Dodatkowe informacje/uwagi:

Zasady ogólne uznania ojcostwa:
1) Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko
pochodzi, oświadczy przed
kierownikiem urzędu stanu cywilnego, konsulem, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi
jednocześnie, albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny.
2) Uznanie ojcostwa może nastąpić przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim
konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka,
którego oboje rodziców albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

3)
4)
5)
6)
Ponadto
1)
2)
3)
4)
XI.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy, kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia
oświadczeń, gdy toczy się sprawa ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął
wątpliwości co do pochodzenia dziecka.
Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył 16 lat może złożyć oświadczenie
konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
W przypadku składania oświadczenia koniecznego do uznania przez cudzoziemca , który nie włada biegle
językiem polskim, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
Uznanie ojcostwa w przypadku kobiety rozwiedzionej może nastąpić, gdy upłynęło 300 dni od daty
uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, a matki wdowy 300 dni od daty
zgonu małżonka.
do uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzono akt urodzenia:
Uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzono akt urodzenia, może nastąpić tylko
wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.
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 śmieci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.
Formularze i wnioski do usługi:

Wniosek o przyjęciu oświadczenia o uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska.

