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Karta Informacyjna

USC-4

Nazwa usługi:
przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa
dziecka narodzonego lub dziecka poczętego
Podstawa prawna:

I




ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wymagane dokumenty:
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IV
V
VI
VII





wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (formularz USC-4.1),
dokumenty tożsamości rodziców (do wglądu).
w przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego kobieta
dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży,
 osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia na zmianę nazwiska
(formularz USC-4.2),
Uwaga! Wszyscy interesanci USC zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli
informacyjnej dotyczącej przepisów RODO (formularz RODO-USC)

Miejsce składania dokumentów:


Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter, pokój nr 1 –
kierownik USC Agnieszka Adamczyk, tel.: 46 864 25 54, email: usc@teresin.pl

Opłaty:


zwolnione z opłaty skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:


bez zbędnej zwłoki.

Sposób zakończenia postępowania:


przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy:
 Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter, pokój nr 1 –
kierownik USC Agnieszka Adamczyk, tel.: 46 864 25 54, email: usc@teresin.pl.

Tryb odwoławczy:

VIII



odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego , 00 - 950 Warszawa, Plac Bankowy
3/5, za pośrednictwem kierownika USC w Teresinie, w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:







IX







uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko,
oświadczy przed kierownikiem USC, że jest ojcem biologicznym dziecka,
a matka dziecka potwierdzi, że mężczyzna składający oświadczenie jest ojcem
dziecka. Matka może dokonać potwierdzenia w ciągu trzech miesięcy od dnia
oświadczenia złożonego przez mężczyznę,
uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem
dziecka jest mąż matki (czyli po upływie 300 dni od zgonu męża matki bądź od
daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód,
unieważnienie lub separację małżeństwa),
uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa,
można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nienarodzonego, jeżeli zostało
poczęte,
uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed wybranym kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego 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, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta,
starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy,
z chwilą uznania dziecko nosi nazwisko ojca chyba, że przy uznaniu – rodzice
dziecka złożą oświadczenie, że dziecko będzie nosić nazwisko matki,
jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń
koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie
powiadamia mężczyznę , który twierdzi że jest ojcem dziecka i matkę dziecka o
przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed Sądem Opiekuńczym.

Uwagi:



X



w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje
wezwany do ich uzupełnienia,
wnioski nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez wójta Gminy, pozostawia się
bez rozpatrzenia,
interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy
Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.

Opracowała:
Agnieszka Adamczyk

Zaopiniował:
Andrzej Jaworski

Zaakceptowała:
Grażyna Cierpis-Przysucha

Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
poniedziałek, wtorek: 8 - 16,
środa: 8 - 16, (dyżur: Biuro Obsługi Mieszkańców do 18.00),
czwartek, piątek: 7 - 15.

Zatwierdził:
Marek Olechowski

