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KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

UZNANIE OJCOSTWA JEDNOCZEŚNIE ZE ZGŁOSZENIEM
URODZENIA/UZNANIE DZIECKA POCZĘTEGO
WYMAGANE DOKUMENTY



Dowód osobisty lub paszport rodziców
Karta ciąży w przypadku uznania dziecka poczętego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 7
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
Godziny obsługi klientów:
poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 61 43-73-178 lub e-mail: usc@gminanekla.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeżeli akt urodzenia sporządzany jest w tut. Urzędzie przyjęcie oświadczeń następuje niezwłocznie.
Jeżeli akt urodzenia sporządzony został w innym Urzędzie, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po
zrealizowaniu zlecenia migracji aktu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W przypadku uznania dziecka poczętego rodzice otrzymują zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

OPŁATY
BRAK

TRYB ODWOŁAWCZY
BRAK

DODATKOWE INFORMACJE
Do uznania ojcostwa konieczna jest obecności 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 jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem
dziecka jest ten mężczyzna. Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie
wynika ojcostwo innego mężczyzny.
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 wątpliwości
co do pochodzenia dziecka. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
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.
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.
Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście 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.
W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim
wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
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 Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082)
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