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Inne informacje:

Art. 63 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2224), art. 72-77 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zmianami).
Dokumenty tożsamości rodziców dziecka – do wglądu.
Czynności są zwolnione od opłaty skarbowej.
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej, Urząd Stanu Cywilnego, Plac Powstańców
Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)
Urząd Stanu Cywilnego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od
700do 1500.
Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej, Urząd Stanu Cywilnego, Plac Powstańców
Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)
Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21,
pokój nr 12 (I piętro)
tel. +48 67 2871004, 2871812 wew. 40, fax +48 67 2871080,
adres e-mail: usc@gminawysoka.pl
Niezwłocznie
Jeżeli kierownik Urzędu stanu cywilnego odmówi ł przyjęcia oświadczeń
koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w ciągu siedmiu dni na
piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka i matkę
dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem
opiekuńczym; odmowa przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
rejestrowana jest w rejestrze uznań.
1.Mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, składa oświadczenie przed
wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a
matka dziecka potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oś
wiadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
Na wniosek matki lub ojca dziecka wydaje się zaświadczenie potwierdzające
uznanie ojcostwa.
2. Oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego mogą złożyć
wyłącznie pełnoletnie osoby. Jeżeli matka i ojciec dziecka ukończyli 16 lat a nie
mają pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenia takie mogą
złożyć wyłącznie przed sądem opiekuńczym.
3.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.
4.Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie
ojcostwa.
5.Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nienarodzonego, jeżeli
zostało poczęte.
6.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.
7.W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub
mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania
ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do
protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka
województwa, sekretarza powiatu albo gminy.

