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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

•
•

Podanie o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
ojcostwa
Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego,, jeżeli dziecko urodziło się poza
Prabutami.
• Dokumenty tożsamości rodziców.
• Prawomocne postanowienie sądu o zaprzestaniu ojcostwa w przypadku, gdy
w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec – mąż matki,
nie będący ojcem biologicznym dziecka.
Jeżeli oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane jest w chwili rejestracji urodzenia dziecka
dodatkowo wymagane są:
• odpis
dpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka (gdy kobieta jest panną),
panną)
• odpis
dpis skrócony aktu małżeństwa matki z adnotacją o rozwodzie lub odpis
prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla kobiety rozwiedzionej),
rozwiedz
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o separacji lub odpis prawomocnego
orzeczenia sądu o separacji(dla kobiet pozostających w separacji)
• odpis
dpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (gdy kobieta jest wdową).
Jeżeli oświadczenie o uznaniu ojcostwa dotyczy dziecka poczętego a jeszcze nienarodzonego
wymagana jest także:
• karta ciąży zawierająca przybliżoną datę porodu.
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Brak możliwości złożenia podania drogą elektroniczną.
4. OPŁATY

Przyjęcie oświadczenia i dokonanie
konanie zmian w akcie nie podlega opłacie.
opłacie
Opłacie podlega wydanie odpisu aktu po uznaniu:
- odpis skrócony aktu – 22 zł,
- odpis zupełny aktu – 33 zł.

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, USC, pok. nr 4 parter, w godz. wtorek –
piątek 730 – 15 30, poniedziałek 8 00 – 16 00.
6. OSOBY DO KONTAKTU

Joanna Stępka, tel. 55 262 41 51, e-mail: usc@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie:
•

Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem USC,

8. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.
9. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 25.02.1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788
z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29.09.1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,
poz. 1264 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
10. UWAGI

Odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli zostały sporządzone w USC
w Prabutach.
Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie osobiście przez
matkę dziecka zgody na uznanie ojcostwa.
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
wyroku rozwodowego, separacji lub unieważnienia małżeństwa).
Jeżeli rodzice dziecka są małoletni to organem właściwym do przyjęcia oświadczenia
o uznaniu ojcostwa jest wyłącznie sąd opiekuńczy.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli w sądzie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nienarodzonego, jeżeli zostało poczęte.
Można też uznać dziecko po jego śmierci.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło 13 lat potrzebna jest jego
zgoda.
Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem USC albo przed sądem
opiekuńczym, a za granicą przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania
funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest
obywatelem polskim. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub
dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, starostą, prezydentem miasta,
burmistrzem, wójtem.
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