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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 będzie ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury
medycznie wspomaganej prokreacji. Oświadczenie składa przed przeniesieniem do organizmu
kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego
z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka.

 

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica, numer domu,
numer lokalu

Wydany przez

Seria i numer

Nazwa

Numer PESEL,
jeżeli został nadany

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Nazwisko rodowe

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

Nazwisko

Imię

Miejsce

Data

CZĘŚĆ IV. Uznanie ojcostwa, o którym mowa w art. 75  § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.1

– Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.)

Oświadczenie mężczyzny

1. Data i miejsce złożenia oświadczenia oraz imię i nazwisko kierownika usc, który je przyjął

2. Dane mężczyzny

Dokument tożsamości

Adres do korespondencji

3. Oświadczenie mężczyzny

Oznaczenie organu, który przyjął
oświadczeniea Rzeczpospolita

Polska
USC/P/6

Protokół uznania ojcostwa
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Pieczęć urzędowa

Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego
i pieczęć z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym

Własnoręczny czytelny podpis tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis biegłego,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis mężczyzny

Po odczytaniu protokół podpisali: 

Nazwisko

Imię

Tłumacz złożył oświadczenie o sumiennym
i bezstronnym wykonaniu zadania.

 

Nazwisko

Imię

Biegły złożył oświadczenie o sumiennym
i bezstronnym wykonaniu zadania.

 

Podstawa prawna: art. 75  § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1

(Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.).

Mężczyzna oświadczył, że dziecko będzie nosiło nazwisko: 

 

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

Matką dziecka będzie: 

6. Podpisy i pieczęcie

Informacja o udziale biegłego, 
jeżeli brał udział w czynności

4. Informacja o udziale tłumacza, 
jeżeli brał udział w czynności

5.

 

 

 

 



strona sProtokół uznania ojcostwa /3 5o

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

Kobieta została pouczona o:
– różnicy między uznaniem ojcostwa a przysposobieniem,
– przepisach dotyczących praw i obowiązków wynikających z uznania ojcostwa,
– przepisach dotyczących nazwiska dziecka.
Kobieta potwierdziła, że ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury
medycznie wspomaganej prokreacji, będzie:

 

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica, numer domu,
numer lokalu

Wydany przez

Seria i numer

Nazwa

Numer PESEL,
jeżeli został nadany

Miejsce urodzenia

Data urodzenia

Nazwisko rodowe

Nazwisko

Imiona kolejne

Imię drugie

Imię pierwsze

Nazwisko

Imię

Miejsce

Data

CZĘŚĆ IV. Uznanie ojcostwa, o którym mowa w art. 75  § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.1

– Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.)

Oświadczenie kobiety

1. Data i miejsce złożenia oświadczenia oraz imię i nazwisko kierownika usc, który je przyjął

2. Dane kobiety

Dokument tożsamości

Adres do korespondencji

3. Oświadczenie kobiety

Oznaczenie organu, który przyjął
oświadczeniea Rzeczpospolita

Polska
USC/P/6

Protokół uznania ojcostwa
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Pieczęć urzędowa

Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego
i pieczęć z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym

Własnoręczny czytelny podpis tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis biegłego,
jeżeli brał udział w czynności

Własnoręczny czytelny podpis kobiety

Po odczytaniu protokół podpisali: 

Nazwisko

Imię

Tłumacz złożył oświadczenie o sumiennym
i bezstronnym wykonaniu zadania.

 

Nazwisko

Imię

Biegły złożył oświadczenie o sumiennym
i bezstronnym wykonaniu zadania.

 

Podstawa prawna: art. 75  § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1

(Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.).

Kobieta oświadczyła, że dziecko będzie nosiło nazwisko: 

 

6. Podpisy i pieczęcie

Informacja o udziale biegłego,
jeżeli brał udział w czynności

4. Informacja o udziale tłumacza,
jeżeli brał udział w czynności

5.
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Pieczęć urzędowa 

Własnoręczny podpis kierownika urzędu stanu cywilnego
i pieczęć z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym

Mężczyzna i kobieta nie złożyli zgodnych oświadczeń o nazwisku dziecka. 
Dlatego dziecko będzie nosiło nazwisko: 
Podstawa prawna: art. 89 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.).

 

CZĘŚĆ IV. Uznanie ojcostwa, o którym mowa w art. 75  § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 1

– Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.)

Adnotacje urzędowe

1. Informacja o braku zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka

2. Podpisy i pieczęcie

Oznaczenie organu, który przyjął
oświadczeniea Rzeczpospolita

Polska
USC/P/6

Protokół uznania ojcostwa
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