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Uznanie rodzicielstwa
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Podpisanie tego formularza jest dobrowolne. Jest to dokument o charakterze prawnym.
Przed podpisaniem należy przeczytać cały formularz.
Poniższe definicje podano, aby pomóc w ustaleniu, czy kwalifikuje się Pan(i) do podpisania dokumentu
uznania rodzicielstwa:
•

Dziecko – osoba, dla której konieczne jest ustalenie rodzicielstwa.

•

Rodzic biologiczny – rodzic, który urodził dziecko.

•

Domniemany rodzic - osoba, która może być genetycznym rodzicem dziecka, jednak nie została
jeszcze prawnie uznana za rodzica.

•

Rodzic intencyjny – osoba, która deklaruje wolę związania się prawnie jako rodzic dziecka poczętego
przy użyciu technik wspomaganego rozrodu.

•

Drugi rodzic – odnosi się do rodzica domniemanego lub rodzica intencyjnego.

•

Rejestr domniemanych ojców (Putative Father Registry) – stanowy rejestr, w którym składane
są dokumenty dotyczące uznania rodzicielstwa i uznania ojcostwa. Informacje zawarte w rejestrze
zostaną udostępnione na żądanie sądowi lub upoważnionej agencji, jednak bez odpowiedniego nakazu
sądowego nie zostaną ujawnione żadnej innej osobie.

•

Dawca gamety – dawca nasienia lub komórki jajowej.
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Przed podpisaniem dokumentu uznania rodzicielstwa, rodzicowi biologicznemu i drugiemu rodzicowi należy
przedstawić, ustnie i na piśmie, przysługujące im prawa i konsekwencje podpisania dokumentu. Uznanie
rodzicielstwa, które zostało dobrowolnie podpisane przez oboje rodziców, ma taką samą moc prawną
i skutek jak orzeczenie sądu określające rodziców prawnych dziecka i ustanawia obowiązek obojga rodziców
do zapewnienia dziecku utrzymania. Oznacza to, że w przypadku, gdy uznanie rodzicielstwa nie zostanie
podważone, nie ma konieczności udawania się do sądu lub wszczynania postępowania administracyjnego
w celu ustalenia lub potwierdzenia tożsamości drugiego rodzica dziecka.

w

Przed podpisaniem dokumentu uznania rodzicielstwa można porozmawiać z prawnikiem. Ma Pan(i) prawo
do ubiegania się o zastępstwo prawne i usługi wsparcia, w tym poradnictwa, aby uzyskać pomoc w podjęciu
decyzji o podpisaniu dokumentu uznania rodzicielstwa.
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Kto może podpisać?

Tylko dwie osoby mogą podpisać uznanie rodzicielstwa, aby dodać drugiego rodzica do aktu urodzenia:
Scenariusz 1:

Scenariusz 2:

• Rodzic biologiczny niebędący
w związku małżeńskim
i
• Domniemany rodzic

• Rodzic biologiczny będący lub
niebędący w związku małżeńskim
i
• Intencyjny rodzic

Dziecko może otrzymać dowolne nazwisko wybrane przez rodziców. Nazwisko dziecka nie ma wpływu na
jego status prawny.
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Dokumentu uznania rodzicielstwa NIE NALEŻY podpisywać jeśli:
Rodzic biologiczny dziecka poczętego w sposób naturalny pozostawał w związku małżeńskim
w dowolnym okresie ciąży lub w momencie urodzenia dziecka;

•

Rodzic biologiczny nie jest w związku małżeńskim i więcej niż jedna osoba może być drugim rodzicem;

•

Sąd wydał wyrok lub orzeczenie ustalające rodziców dziecka;

•

Podpisano ważne uznanie ojcostwa/rodzicielstwa dla dziecka;

•

Dziecko jest przedmiotem umowy o surogację;

•

Dziecko się nie urodziło; lub

•

W akcie urodzenia dziecka znajduje się już dwoje rodziców.
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•

NIE NALEŻY podpisywać dokumentu uznania rodzicielstwa, jeśli po przeczytaniu tego pisemnego
zawiadomienia i otrzymaniu ustnego powiadomienia będzie Pan(i) miał(a) jakiekolwiek wątpliwości
co do rodzicielstwa.
Podpisując dokument uznania rodzicielstwa rodzice:

Zrzekają się prawa do rozprawy sądowej w celu ustalenia rodzicielstwa;

•

Mogą ustanowić prawo do opieki i do odwiedzin;

•

Mogą być zobowiązani do wyrażenia zgody przed przekazaniem dziecka do adopcji;

•

Prawo dziecka do dziedziczenia po obojgu rodzicach ustanawia się po złożeniu dokumentu uznania
rodzicielstwa u urzędnika stanu cywilnego w okręgu, w którym złożono akt urodzenia; i

•

Prawo dziecka do dziedziczenia po obojgu rodzicach może zostać ustanowione, jeśli dokument
uznania rodzicielstwa zostanie złożony tylko w rejestrze domniemanych ojców.
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•

Jeśli uznanie rodzicielstwa nie zostanie podpisane przez oboje rodziców:
•

Drugi rodzic nie będzie miał prawnego obowiązku utrzymywania dziecka, a nazwisko drugiego rodzica
nie może znaleźć się w akcie urodzenia, dopóki nie odbędzie się rozprawa w celu ustalenia rodzicielstwa.
Jeżeli sąd stwierdzi, że drugi rodzic jest prawnym rodzicem dziecka, sąd może wydać orzeczenie
o obowiązku alimentacyjnym, który może mieć moc wsteczną i obowiązywać od dnia narodzin dziecka

•

W przypadku gdy wymagana jest rozprawa sądowa, ponieważ oboje rodzice nie podpisują
uznania rodzicielstwa:
Drugi rodzic może mieć prawo do bezpłatnego zastępstwa prawnego, jeśli nie jest w stanie pokryć
kosztów wynajęcia adwokata; i

◦

Domniemany rodzic ma prawo do testu na markery genetyczne lub testu DNA.
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w

◦

•

Jeżeli rodzic biologiczny wystąpi o pomoc publiczną lub ją otrzyma, odmowa podpisania przez tego
rodzica uznania rodzicielstwa nie może być uznana za brak współpracy przy ustalaniu rodziców dziecka.

Uznanie rodzicielstwa jest nieważne w momencie podpisania, jeżeli:
•

Osoba inna niż strony podpisujące uznanie rodzicielstwa jest domniemanym rodzicem dziecka ze
względu na związek małżeński zawarty zgodnie z prawem rodzinnym obowiązującym w Nowym Jorku;

•

Dziecko ma prawnie uznanego rodzica innego niż strony podpisujące uznanie rodzicielstwa, w związku
z umową o wspomaganym rozrodzie;

•

Sąd wydał już wyrok lub orzeczenie ustalające rodziców dziecka;

•

Inna osoba dobrowolnie uznała rodzicielstwo wobec dziecka;
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•

Osoba podpisująca uznanie rodzicielstwa była dawcą w procesie rozrodu wspomaganego i już podpisała
oświadczenie, że dawstwo nie miało skutkować prawami i obowiązkami rodzicielskimi; lub

•

Osoba podpisująca uznanie rodzicielstwa zapewnia, że ma prawa rodzicielskie wynikające z umowy
o wspomaganym rozrodzie, jednak sąd stwierdza, że dziecko nie zostało poczęte w drodze
wspomaganego rozrodu.
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Gdzie składane jest uznanie rodzicielstwa? Kto je składa?

W przypadku podpisania uznania rodzicielstwa w szpitalu lub okręgowym wydziale usług społecznych,
oryginał uznania rodzicielstwa zostanie złożony u urzędnika stanu cywilnego w okręgu, w którym składany
jest akt urodzenia. W przypadku NIEPODPISANIA uznania rodzicielstwa w szpitalu lub okręgowym wydziale
usług społecznych, oryginał uznania rodzicielstwa musi zostać wysłany pocztą lub dostarczony osobiście do
urzędnika stanu cywilnego w okręgu, w którym składany jest akt urodzenia.
•

W przypadku dzieci urodzonych w Nowym Jorku, oryginał uznania rodzicielstwa musi zostać
wysłany pocztą lub dostarczony osobiście do urzędnika stanu cywilnego w Wydziale Zdrowia i Higieny
Psychicznej miasta Nowy Jork, Rejestr Małżeństw, Urodzeń i Zgonów (New York City Department
of Health and Mental Hygiene, Office of Vital Records), adresat: Corrections Unit Room 144,
125 Worth Street CN-4, New York, NY 10013-4089.

•

W przypadku dzieci urodzonych poza Nowym Jorkiem, oryginał uznania rodzicielstwa musi zostać
wysłany pocztą lub dostarczony osobiście do urzędnika stanu cywilnego w okręgu, w którym składany
jest akt urodzenia.

Urzędnik stanu cywilnego odeśle do rodzica uwierzytelnioną kopię uznania rodzicielstwa i złoży kopię uznania
rodzicielstwa w Rejestrze domniemanych ojców.
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Uwaga! W przypadku gdy w dokumencie uznania rodzicielstwa znajduje się imię i nazwisko oraz adres
dawcy gamety dziecka poczętego w wyniku rozrodu wspomaganego, stanowy Wydział Zdrowia lub Wydział
Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork prześle kopię do znanego dawcy wymienionego w formularzu
z utajnionymi numerami ubezpieczenia społecznego osób, które podpisały dokument.
Czy po podpisaniu formularza można otrzymać nowy akt urodzenia?

w

Tak. Jeśli uznanie rodzicielstwa nie zostało podpisane w chwili urodzenia, zostanie wydany nowy akt
urodzenia zawierający imię i nazwisko każdego z rodziców. Jeśli w czasie wypełniania dokumentu uznania
rodzicielstwa zmieniono nazwisko dziecka, zostanie ono zmienione w nowym akcie urodzenia.
Czy za nowy akt urodzenia trzeba zapłacić?
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W przypadku gdy dziecko urodziło się w szpitalu poza Nowym Jorkiem, a dokument uznania rodzicielstwa
jest podpisywany po złożeniu oryginalnego aktu urodzenia, Wydział Zdrowia w stanie Nowy Jork wyda
bezpłatnie jeden egzemplarz zmienionego aktu urodzenia, który zostanie wysłany pocztą do rodzica
biologicznego. Wszelkie dodatkowe egzemplarze zmienionego aktu urodzenia będą wydawane odpłatnie.
W przypadku gdy dziecko urodziło się w szpitalu w Nowym Jorku, a dokument uznania rodzicielstwa
jest podpisywany po złożeniu oryginalnego aktu urodzenia, Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta
Nowy Jork wyda bezpłatnie drugiemu rodzicowi jeden egzemplarz zmienionego aktu urodzenia. W przypadku
dziecka w wieku poniżej jednego roku, rodzic biologiczny może bezpłatnie wymienić oryginalny akt urodzenia;
po ukończeniu przez dziecko jednego roku wymiana aktu jest płatna.
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Czy po podpisaniu uznania rodzicielstwa można je wycofać?
Tak. Każdy z rodziców ma prawo złożyć do sądu rodzinnego wniosek o uchylenie uznania rodzicielstwa.
Wniosek można złożyć tylko w następujących terminach, które zależą od wieku rodzica w chwili podpisania
przez niego uznania rodzicielstwa:
W chwili podpisywania uznania rodzicielstwa
rodzic nie ukończył jeszcze 18 lat
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W chwili podpisywania uznania
rodzicielstwa rodzic ma ukończone
co najmniej 18 lat
W zależności od
tego, co nastąpi
wcześniej

W ciągu 60 dni od daty podpisania
uznania rodzicielstwa.

W ciągu 60 dni od dnia ukończenia
18 lat przez tego rodzica.

Termin, w którym wymagane jest
udzielenie odpowiedzi na wniosek
w postępowaniu dotyczącym
dziecka, w którym rodzic jest stroną.

W ciągu 60 dni po terminie, w którym
wymagane jest udzielenie odpowiedzi na
wniosek w postępowaniu dotyczącym dziecka,
w którym rodzic jest stroną, pod warunkiem,
że w każdym takim postępowaniu rodzic
został poinformowany o prawie do złożenia
wniosku o uchylenie.

Po upłynięciu
terminów

Każdy rodzic może podważyć w sądzie uznanie rodzicielstwa tylko wtedy, gdy zostało ono
podpisane w wyniku oszustwa, przymusu lub istotnego błędu w ustaleniach faktycznych.
Ciężar dowodu spoczywa na stronie, która chce wycofać uznanie rodzicielstwa.
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Jeśli wniosek o uchylenie uznania rodzicielstwa został złożony w odpowiednim terminie lub, jeśli po upływie
tego terminu rodzic skutecznie podważył w sądzie uznanie rodzicielstwa, sąd zarządzi wykonanie testów na
markery genetyczne lub testów DNA w celu ustalenia rodziców dziecka. Sąd nie zarządzi jednak takich testów
w przypadku, gdy uznanie rodzicielstwa zostało podpisane przez intencyjnego rodzica dziecka urodzonego
w wyniku wspomaganego rozrodu lub jeśli sąd uzna, że nie leży to w najlepszym interesie dziecka. W czasie
podważania uznania rodzicielstwa obowiązki prawne żadnego z rodziców, w tym obowiązek utrzymywania
dziecka, nie mogą zostać zawieszone, chyba że sąd uzna, że istnieje ku temu uzasadniona przyczyna.

w

W przypadku gdy po przeprowadzeniu testu na markery genetyczne lub badania DNA, sąd ustali, że osoba,
która podpisała uznanie rodzicielstwa jest rodzicem dziecka, sąd dokonuje ustalenia rodzicielstwa i wydaje
wyrok lub orzeczenie ustalające rodzicielstwo. W przypadku gdy sąd stwierdzi, że osoba, która podpisała
uznanie rodzicielstwa nie jest rodzicem dziecka, uznanie rodzicielstwa zostanie uchylone, a sąd niezwłocznie
przekaże kopię orzeczenie urzędnikowi stanu cywilnego i do Rejestru domniemanych ojców. W przypadku
gdy strona korzysta z usług agencji ds. świadczeń alimentacyjnych, kopia orzeczenia zostanie przekazana
jednostce ds. egzekwowania świadczeń alimentacyjnych na dziecko.
Dalsze pytania?
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Pytania dotyczące procedury wydawania aktu urodzenia należy kierować do urzędnika stanu cywilnego
w okręgu, w którym zostało lub zostanie złożone uznanie rodzicielstwa. W Nowym Jorku należy zadzwonić do
Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (New York City Department of Health and Mental
Hygiene) pod numer 3-1-1 lub 212-NEW-YORK.
W przypadku pytań dotyczących tego formularza lub ustalenia rodzicielstwa należy porozmawiać z personelem
szpitala lub wysłać je e-mailem na adres otda.sm.dcse.parentage@otda.ny.gov. Zachęcamy również do
obejrzenia materiału wideo dotyczącego procedury uznania rodzicielstwa, dostępnego na stronie internetowej
Wydziału ds. świadczeń alimentacyjnych w stanie Nowy Jork (New York State Division of Child Support
Services) pod adresem childsupport.ny.gov.
NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE: Informacje i oświadczenia zawarte w uznaniu rodzicielstwa nie będą weryfikowane
przez żaden podmiot stanowy, lokalny lub prywatny przed lub po sporządzeniu aktu urodzenia lub złożeniu
dokumentu w Rejestrze domniemanych ojców, ponieważ nie jest to wymagane w świetle prawa.
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UZNANIE RODZICIELSTWA

(Proszę wpisać komputerowo lub wyraźnie dużymi literami i czarnym tuszem).
Kod szpitala

Zarejestrowany okręg
Zaznaczyć, gdzie podpisano:

Szpital

Dziecko

Drugie imię

Płeć
Kobieta

Biuro Programu świadczeń alimentacyjnych na dziecko

Osoba
niebinarna/inna

Mężczyzna

Placówka urodzenia

Urząd stanu cywilnego

Inny

Nazwisko

Data urodzenia (MM/DD/RRRR)
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Imię

Numer rejestru

Miejsce urodzenia

Okręg/gmina urodzenia

Jeżeli akt urodzenia dziecka został już złożony i chce Pan(i) zmienić nazwisko dziecka, prosimy wypełnić poniższą część:
Nazwisko na oryginalnym akcie urodzenia
Nowe nazwisko

Rozumiemy, że podpisanie tego dokumentu uznania rodzicielstwa jest dobrowolne i ustanowi rodziców naszego dziecka z taką samą mocą i skutkiem, jak wyrok w sprawie
o ustalenie rodzicielstwa wydany po rozprawie sądowej, w tym obowiązek utrzymania dziecka, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze uznanie rodzicielstwa zostanie złożone
w urzędzie stanu cywilnego, w którym złożono akt urodzenia, wówczas uznanie rodzicielstwa będzie miało taką moc i skutek w odniesieniu do praw do dziedziczenia.
Otrzymaliśmy pisemne i ustne powiadomienie o naszych prawach (w tym terminach na wycofanie), obowiązkach, alternatywach i konsekwencjach podpisania dokumentu
uznania rodzicielstwa i rozumiemy treść powiadomień. Otrzymaliśmy kopię pisemnego powiadomienia. Oświadczamy, że podane poniżej informacje są zgodne z prawdą.

Rodzic biologiczny

Imię

Drugie imię

Nazwa ulicy i numer

Nazwisko

Piętro/nr mieszkania

Data urodzenia (MM/DD/RRRR)

Numer ubezpieczenia społecznego

Miejscowość

Czy w chwili urodzenia
dziecka była Pani zamężna?

Stan

Tak

Kod pocztowy

Nie

Wyrażam zgodę na uznanie rodzicielstwa dla mojego wymienionego wyżej dziecka i potwierdzam, że osoba wymieniona poniżej jest jedynym możliwym
drugim rodzicem genetycznym, lub jest rodzicem intencyjnym, a dziecko zostało poczęte w wyniku rozrodu wspomaganego.
Data (MM/DD/RRRR)

Część wypełniana
przez świadka
(Wymaganych jest dwóch
świadków; świadkowie nie
mogą być spokrewnieni
z żadnym z rodziców)

Drugi rodzic

Imię

Podpis świadka

Imię i nazwisko świadka drukowanymi literami

Data (MM/DD/RRRR)

Podpis świadka

Imię i nazwisko świadka drukowanymi literami

Data (MM/DD/RRRR)

Drugie imię

Nazwisko

Piętro/nr mieszkania Miejscowość

w

Nazwa ulicy i numer
Miejsce urodzenia
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Podpis
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Data urodzenia (MM/DD/RRRR)

Stan/prowincja urodzenia

Numer ubezpieczenia społecznego

Stan

Kod pocztowy

Kraj urodzenia
Czy jest Pan genetycznym/biologicznym
ojcem dziecka?

Tak

Nie

Niniejszym potwierdzam, że jestem genetycznym lub intencyjnym rodzicem wymienionego wyżej dziecka.
Podpis
Data (MM/DD/RRRR)
Część wypełniana
przez świadka
(Wymaganych jest dwóch
świadków; świadkowie nie
mogą być spokrewnieni
z żadnym z rodziców)

Podpis świadka

Imię i nazwisko świadka drukowanymi literami

Data (MM/DD/RRRR)

Podpis świadka

Imię i nazwisko świadka drukowanymi literami

Data (MM/DD/RRRR)

Wypełnia urząd
Powyższe uznanie rodzicielstwa zostaje niniejszym złożone u urzędnika stanu cywilnego

w dniu

Jeśli niniejszy dokument spowoduje zmiany w akcie urodzenia, oświadczam, że zapoznałem(-am) się z oryginalną dokumentacją, która ma ulec zmianie
oraz że informacje w tym dokumencie są zgodne z tymi podanymi w akcie. Nie ma żadnych przeoczeń ani oczywistych błędów, które uniemożliwiałyby
zmianę aktu urodzenia. W związku z tym niniejszy dokument został zatwierdzony.
Podpis stanowego urzędnika stanu cywilnego/ zastępcy miejskiego urzędnika stanu cywilnego

Data (MM/DD/RRRR)
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Rodzic biologiczny
Imię i nazwisko
Nazwa ulicy i numer
Piętro/nr mieszkania

Miejscowość

Drugi rodzic
Nazwa ulicy i numer

Miejscowość

W tym miejscu należy wpisać
drukowanymi literami adres
pocztowy rodzica biologicznego

Stan Kod pocztowy

W tym miejscu należy wpisać
drukowanymi literami adres
pocztowy drugiego rodzica

Stan Kod pocztowy

W tym miejscu należy wpisać
drukowanymi literami adres
pocztowy dawcy gamety

Ty
lk
o

w

Piętro/nr mieszkania

Stan Kod pocztowy
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Imię i nazwisko
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Biuro Pomocy Tymczasowej Osobom z Niepełnosprawnościami w Stanie Nowy Jork
Wydział Zdrowia w stanie Nowy Jork
Zgodnie z art. 4135-b ustawy o zdrowiu publicznym

Dawca gamety (jeśli dotyczy)

Imię i nazwisko
Nazwa ulicy i numer
Piętro/nr mieszkania

Miejscowość

