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Rzeczpospolita
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Oznaczenie organu, który przyjął
oświadczenie

USC/P/6

Protokół uznania ojcostwa
CZĘŚĆ I. Oświadczenie mężczyzny
1.

Data i miejsce złożenia oświadczenia
Data
Miejsce

2.

Dane mężczyzny
Imię pierwsze
Imię drugie
Imiona kolejne
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Numer PESEL,
jeżeli został nadany
Dokument tożsamości
Nazwa
Seria i numer
Wydany przez
Adres do korespondencji
Ulica, numer domu,
numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość

3.

Oświadczenie mężczyzny
Mężczyzna został pouczony o:
– różnicy między uznaniem ojcostwa a przysposobieniem,
– przepisach dotyczących praw i obowiązków wynikających z uznania ojcostwa,
– przepisach dotyczących nazwiska dziecka.
Mężczyzna oświadcza, że nie jest mu wiadomo, aby doszło wcześniej do uznania ojcostwa
lub odmowy uznania ojcostwa oraz aby toczyła się w sądzie sprawa o ustalenie ojcostwa dziecka,
którego dotyczy uznanie.
Mężczyzna oświadczył, że jest ojcem dziecka:
poczętego, lecz nieurodzonego
urodzonego, dla którego nie sporządzono aktu urodzenia
Płeć
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
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urodzonego, dla którego sporządzono akt urodzenia
zmarłego. O śmierci dziecka mężczyzna dowiedział się dnia:
Imię pierwsze
Imię drugie
Imiona kolejne
Nazwisko
Płeć
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Numer PESEL, jeżeli został nadany
Oznaczenie aktu urodzenia
Oznaczenie urzędu stanu cywilnego,
w którym sporządzono akt urodzenia
Data zgonu
Oznaczenie aktu zgonu
Oznaczenie urzędu stanu cywilnego,
w którym sporządzono akt zgonu
Podstawa prawna: art. 73 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.).
Organ przyjmujący oświadczenie nie ma wątpliwości co do pochodzenia dziecka oraz dopuszczalności
uznania ojcostwa.

4.

Oświadczenie mężczyzny o nazwisku dziecka
Mężczyzna oświadczył, że dziecko będzie nosiło nazwisko:

5.

Informacja o udziale biegłego, jeżeli brał udział w czynności
Biegły złożył oświadczenie o sumiennym i bezstronnym wykonaniu zadania.
Imię
Nazwisko

6.

Informacja o udziale tłumacza, jeżeli brał udział w czynności
Tłumacz złożył oświadczenie o sumiennym i bezstronnym wykonaniu zadania.
Imię
Nazwisko

7.

Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
który przyjął oświadczenie
Imię
Nazwisko

8.

Podpisy i pieczęcie
Po odczytaniu protokół podpisali:
Własnoręczny czytelny podpis mężczyzny
Własnoręczny czytelny podpis biegłego,
jeżeli brał udział w czynności
Własnoręczny czytelny podpis tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności
Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego
albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej i pieczęć z imieniem,
nazwiskiem i stanowiskiem służbowym
Pieczęć urzędowa
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Rzeczpospolita
Polska

Oznaczenie organu, który przyjął
oświadczenie
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Protokół uznania ojcostwa
CZĘŚĆ II. Oświadczenie matki dziecka
1.

Data i miejsce złożenia oświadczenia
Data
Miejsce

2.

Dane matki dziecka
Imię pierwsze
Imię drugie
Imiona kolejne
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Numer PESEL,
jeżeli został nadany
Dokument tożsamości
Nazwa
Seria i numer
Wydany przez
Adres do korespondencji
Ulica, numer domu,
numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość

3.

Oświadczenie matki dziecka
Matka dziecka została pouczona o:
– różnicy między uznaniem ojcostwa a przysposobieniem,
– przepisach dotyczących praw i obowiązków wynikających z uznania ojcostwa,
– przepisach dotyczących nazwiska dziecka.
Matka dziecka oświadcza, że nie doszło wcześniej do uznania ojcostwa lub odmowy uznania ojcostwa
oraz że nie toczy się w sądzie sprawa o ustalenie ojcostwa dziecka, którego dotyczy uznanie.
Matka dziecka
poczętego, lecz nieurodzonego
urodzonego, dla którego nie sporządzono aktu urodzenia
Płeć
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
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urodzonego, dla którego sporządzono akt urodzenia
zmarłego
Imię pierwsze
Imię drugie
Imiona kolejne
Nazwisko
Płeć
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Numer PESEL, jeżeli został nadany
Oznaczenie aktu urodzenia
Oznaczenie urzędu stanu cywilnego,
w którym sporządzono akt urodzenia
Data zgonu
Oznaczenie aktu zgonu
Oznaczenie urzędu stanu cywilnego,
w którym sporządzono akt zgonu
potwierdziła, że ojcem dziecka jest:
Imię pierwsze
Imię drugie
Imiona kolejne
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Podstawa prawna: art. 73 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.).
Organ przyjmujący oświadczenie nie ma wątpliwości co do pochodzenia dziecka oraz dopuszczalności
uznania ojcostwa.

4.

Oświadczenie matki dziecka o nazwisku dziecka
Matka dziecka oświadczyła, że dziecko będzie nosiło nazwisko:

5.

Informacja o udziale biegłego, jeżeli brał udział w czynności
Biegły złożył oświadczenie o sumiennym i bezstronnym wykonaniu zadania.
Imię
Nazwisko

6.

Informacja o udziale tłumacza, jeżeli brał udział w czynności
Tłumacz złożył oświadczenie o sumiennym i bezstronnym wykonaniu zadania.
Imię
Nazwisko

7.

Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
który przyjął oświadczenie
Imię
Nazwisko
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8.

Podpisy i pieczęcie
Po odczytaniu protokół podpisali:
Własnoręczny czytelny podpis matki dziecka
Własnoręczny czytelny podpis biegłego,
jeżeli brał udział w czynności
Własnoręczny czytelny podpis tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności
Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego
albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej i pieczęć z imieniem,
nazwiskiem i stanowiskiem służbowym
Pieczęć urzędowa
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Rzeczpospolita
Polska

Oznaczenie organu, który przyjął
oświadczenie

USC/P/6

Protokół uznania ojcostwa
CZĘŚĆ III. Adnotacja w sprawie złożonych oświadczeń oraz nazwiska dziecka w razie braku zgodnych
oświadczeń obojga rodziców
1.

Informacja o złożonych oświadczeniach
Stwierdzam, że oświadczenie
mężczyzny
matki dziecka
konieczne do uznania ojcostwa zostało przyjęte przed urodzeniem dziecka.

2.

Informacja o braku zgodnych oświadczeń rodziców
Rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń o nazwisku dziecka.
Dlatego dziecko nosi nazwisko:
Podstawa prawna: art. 89 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.).

3.

Informacja o zgodzie lub braku zgody dziecka, które ukończyło 13 lat, na zmianę nazwiska
Stwierdzam, że dziecko wyraziło zgodę na zmianę nazwiska

Wyrażam zgodę na zmianę mojego nazwiska (dotyczy dziecka, które ukończyło 13 lat).
Data

-

-

i dd-mm-rrrr
Własnoręczny czytelny podpis dziecka,
które ukończyło 13 lat
Stwierdzam, że dziecko nie wyraziło zgody na zmianę nazwiska

4.

Informacja o udziale biegłego, jeżeli brał udział w czynności
Biegły złożył oświadczenie o sumiennym i bezstronnym wykonaniu zadania.
Imię
Nazwisko

5.

Informacja o udziale tłumacza, jeżeli brał udział w czynności
Tłumacz złożył oświadczenie o sumiennym i bezstronnym wykonaniu zadania.
Imię
Nazwisko

6.

Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
który przyjął oświadczenie
Imię
Nazwisko
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7.

Podpisy i pieczęcie
Po odczytaniu protokół podpisali:
Własnoręczny czytelny podpis biegłego,
jeżeli brał udział w czynności
Własnoręczny czytelny podpis tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności
Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego
albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej i pieczęć z imieniem,
nazwiskiem i stanowiskiem służbowym

Pieczęć urzędowa
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