
 

Pismo zawierające pouczenie przed uznaniem 

ojcostwa lub zobowiązaniem do alimentacji  
 

Skutki prawne uznania ojcostwa  

Zostałem pouczony, że wraz z uznaniem ojcostwa przejmuję powiązanie pokrewieństwa pomiędzy dzieckiem a mną oraz 

wszelkie prawne konsekwencje. Jestem zobowiązany do utrzymania dziecka, ewentualnie także po osiągnięciu przez nie 

pełnoletności. Poza tym matka dziecka może żądać ode mnie w razie potrzeby zwrotu kosztów porodu i utrzymania przed i 

po narodzinach dziecka. Pod określonymi warunkami prawo do alimentacji z tytułu opieki nad dzieckiem może istnieć 

minimum trzy lata od urodzenia dziecka. 

Wraz z uznaniem ojcostwa dziecko staje się moim ustawowym spadkobiercą. 

 

 

Prawo do kontaktów z dzieckiem 

Mam prawo, ale i obowiązek kontaktów z dzieckiem. Kontakty z dzieckiem w sytuacji konfliktu może uregulować sąd 

rodzinny, ale tylko w określonych ustawowych okolicznościach ograniczyć lub wykluczyć. 

 

 

Prawo do opieki nad dzieckiem  

Prawo do opieki nad dzieckiem rodziców nie będących małżeństwem przysługuje zasadniczo jedynie pełnoletniej matce. 

Wspólne prawo do opieki zakłada, że matka i ja oświadczymy w urzędowo poświadczonej formie, że chcemy wspólnie 

sprawować opiekę nad dzieckiem. Wspólna opieka wystąpi z mocy ustawy, jeżeli ożenię się z matką dziecka. 

 

W innym przypadku sąd rodzinny może na wniosek rodzica powierzyć opiekę nad dzieckiem w całości lub w części matce 

i mnie wspólnie lub wyłącznie mnie, jeżeli należy się spodziewać, że nie zagraża to dobru dziecka. Ten warunek zakłada 

ustawa, gdy składam wniosek w sądzie o powierzenie wspólnej opieki rodzicielskiej matce i mnie, a powody do odmowy nie 

zostały zgłoszone przez matkę, ani też nie są znane. 

 

 

Nazwisko 

Dziecko nosi zasadniczo nazwisko matki jako nazwisko rodowe. W przypadku wspólnej opieki zadecyduję wraz z matką 

dziecka, czy dziecko otrzyma jej czy moje nazwisko jako nazwisko rodowe. Jeżeli matka dziecka i ja złożyliśmy oświadczenia 

w sprawie wspólnej opieki nad dzieckiem jeszcze przed jego narodzeniem, musimy ustalić nazwisko dziecka przy jego 

rejestracji w USC. Jeżeli w tym momencie nie podamy jeszcze nazwiska, musimy to zrobić, składając udokumentowane 

oświadczenie w USC w ciągu jednego miesiąca. 

 

Jeżeli natomiast dziecko z mocy ustawy nosi najpierw nazwisko matki sprawującej wyłączną opiekę nad dzieckiem jako 

nazwisko rodowe, a następnie zostanie ustalona wspólna opieka, nazwisko dziecka może być ustalone na nowo przeze mnie 

i matkę w ciągu trzech miesięcy. We wszystkich przypadkach decyzja w sprawie ustalenia nazwiska podjęta w ramach 
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wspólnej opieki nad dzieckiem jest nieodwołalna i obowiązuje także dla wszystkich kolejnych wspólnych dzieci. Jeżeli 

dziecko w ramach wyłącznej opieki miałoby otrzymać moje nazwisko, musimy – matka i ja – złożyć zgodne oświadczenie w 

USC. 

 

 

Uznanie ojcostwa   

Moje uznanie ojcostwa stanie się skuteczne tylko wtedy, gdy matka dziecka wyrazi na to udokumentowaną zgodę. Jeżeli 

matka nie może sprawować opieki rodzicielskiej, ponieważ jest np. niepełnoletnia, jej oświadczenie wymaga zgody jej 

ustawowych przedstawicieli. Doodatkowo konieczna jest zgoda dziecka na moje uznanie ojcostwa. Zostaje ona wyrażona 

przez jego ustawowego przedstawiciela, np. opiekuna z urzędu. Jeżeli dziecko ma ponad 14 lat, może za zgodą swojego 

ustawowego przedstawiciela samo wyrazić zgodę. 

 

Zasadniczo uznanie ojcostwa nie jest skuteczne dopóki istnieje skuteczne prawnie ojcostwo innego mężczyzny, np. 

małżonka matki. Jeżeli dziecko urodziło się po wszczęciu postępowania rozwodowego, inny mężczyzna może uznać 

ojcostwo. Musi się to jednak odbyć najpóźniej do upływu roku po uzyskaniu prawomocności wyroku rozwodowego. W tym 

przypadku uznanie ojcostwa stanie się skuteczne, gdy tylko wcześniejszy małżonek matki dziecka także wyrazi zgodę (co 

również powinno się odbyć w ciągu roku). 

 

Zasadniczo nie mogę odwołać uznania ojcostwa. W drodze wyjątku mam prawo odwołania, jeżeli uznanie po roku nie stało 

się jeszcze skuteczne, np. brakuje koniecznej zgody. 

 

Mogę zaskarżyć ojcostwo sądownie, jeżeli będą mi znane okoliczności przemawiające przeciwko mojemu ojcostwu. Takie 

podważenie jest możliwe tylko w terminie dwóch lat. Bieg terminu rozpoczyna się, gdy tylko dowiem się o okolicznościach 

przemawiających przeciwko mojemu ojcostwu. Również matka lub dziecko mogą zaskarżyć ojcostwo. 

 

Ojcostwo staje się nieskuteczne z mocą wsteczną, jeżeli sąd stwierdził, że uznający nie jest ojcem dziecka. Uznanie jest 

ponadto nieskuteczne, jeżeli nie odpowiada postanowieniom kodeksu cywilnego, o ile od wpisu w księdze metrykalnej nie 

minęło więcej niż pięć lat. Na życzenie mogę zostać poinformowany o ustawowym czasie poczęcia (ustawowo ustalany 

okres możliwego spłodzenia dziecka). 

 

 

Uznanie ojcostwa a obywatelstwo  

W przypadku zagranicznego obywatelstwa jednego lub wielu uczestników postępowania uznanie ojcostwa może mieć także 

skutki prawne w kraju ojczystym ojca, np. w przypadku nazwiska lub obywatelstwa dziecka. W razie wątpliwości w tej 

kwestii można zasięgnąć informacji w placówce zagranicznej danego państwa. Również Urzędy Stanu Cywilnego informują o 

tym w miarę swoich możliwości. Dziecko zagranicznej matki nabywa niemieckie obywatelstwo w wyniku uznania ojcostwa 

przez Niemca.  

 

 

Wypłacanie alimentów 

Chcę się zobowiązać także do wypłacania alimentów. To oświadczenie zobowiązania staje się skuteczne z chwilą gdy moje 

uznanie ojcostwa stanie się prawomocne. Wiem, że jestem winien mojemu dziecku uprawnionemu do alimentów 

ustawowe utrzymanie. Obowiązek ten nie kończy się wraz z uzyskaniem pełnoletności, jeżeli dziecko w dalszym ciągu się 

uczy. Dlatego nie jest dopuszczalne – bez zgody ojca dziecka – ograniczanie udokumentowanego zobowiązania do 

alimentacji do okresu niepełnoletności. Małoletnie dziecko, które nie mieszka ze mną w gospodarstwie domowym, może 

wybierać pomiędzy stałą (określoną) i zmienną kwotą alimentów (stawka procentowa każdorazowych alimentów 

minimalnych). Ustawowe minimum socjalne reguluje wysokość ustalonej w prawie podatkowym ulgi z tytułu posiadania 

dzieci. Jeżeli ulga ta wzrośnie, wzrasta także ustawowe minimum socjalne. Jego aktualna wysokość jest mi znana.  

 

Przypadający na dziecko zasiłek rodzinny [Kindergeld] należy wykorzystać na pokrycie jego potrzeb gotówkowych. Tak 



długo, jak dziecko jest niepełnoletnie, tylko połowa zasiłku rodzinnego jest przeznaczana na ten cel i zmniejsza to moje 

zobowiązanie alimentacyjne. Matka dziecka spełnia bowiem swój udział w alimentacji w równorzędny sposób poprzez 

opiekę na dzieckiem. Od momentu uzyskania pełnoletności również matka proporcjonalnie do swoich możliwości pokrywa 

gotówkowe potrzeby dziecka proporcjonalnie do dochodów obojga rodziców podlegających każdorazowo doliczeniu. 

Dochód własny dziecka, np. wynagrodzenie z tytułu edukacji lub świadczenia stypendialne BAföG, również należy zaliczyć na 

poczet tych potrzeb, podobnie jak pełny zasiłek rodzinny. Oprócz bieżących alimentów moje dziecko może ewentualnie 

dochodzić zwiększonych potrzeb, np. w przypadku choroby. W określonych przypadkach może ono także domagać się 

szczególnych świadczeń, jeżeli powstaną nieregularne, nadzwyczaj wysokie koszty, które nie będą mogły być pokryte z 

normalnych alimentów. Należy tu także pierwsza wyprawka niemowlaka.  

 

Moje dziecko może domagać się ode mnie alimentów z mocą wsteczną od daty urodzenia, jeżeli dotychczas ze względów 

prawnych nie miało możliwości dochodzenia alimentów. Jeżeli jednak do dziś inne osoby lub instytucje, jak np. „pozorny 

ojciec“ (wierzy, że jest biologicznym ojcem) lub Urząd Socjalny bądź Urząd ds. młodzieży świadczyli alimenty na rzecz 

mojego dziecka, jego roszczenie przeciwko mnie przeszło na nich. W tym zakresie nie mogę się zobowiązać w sposób 

udokumentowany do płatności na rzecz dziecka. 

 

 

Obowiązek udzielania informacji 

Zgodnie z kodeksem cywilnym jestem także zobowiązany – na żądanie – udzielać co dwa lata informacji na temat mojej 

sytuacji osobistej i ekonomicznej, jeżeli jest to konieczne do ustalenia świadczenia alimentacyjnego. Przed upływem dwóch 

lat informacji można żądać jedynie wtedy, gdy zostanie uwiarygodnione, że zobowiązany do udzielenia informacji uzyskał w 

późniejszym czasie istotnie wyższy dochód lub inny majątek. Roszczenie informacji może być dochodzone w formie wniosku 

w sądzie rodzinnym. 

 

Jeżeli zmienią potrzeby alimentacyjne dziecka lub zmieni się moja sytuacja życiowa w zakresie dochodu lub stanu cywilnego, 

dziecko lub ja możemy domagać się zmiany wysokości alimentów i przeprowadzić zmianę sądownie w formie wniosku 

w sądzie rodzinnym. Należy koniecznie dążyć do pozasądowego, polubownego uregulowania w celu uniknięcia kosztów 

sądowych, zanim zostanie włączony sąd. 

 

 

Egzekucja  

Wraz z dzisiejszym dokumentem poddaję sie natychmiastowej egzekucji. Jeżeli nie zapłacę wymagalnych alimentów, na 

podstawie tego dokumentu mój majątek lub moje wynagrodzenie czy pensja lub inne przychody mogą zostać natychmiast 

zajęte. Poza tym dziecko może domagać się odsetek za zwłokę w wypłacie wymagalnych zaległości, które w zależności od 

wysokości aktualnie obowiązującej stopy procentowej mogą wynosić wyraźnie ponad 5%. Należy je ustalić osobno. Celowe 

naruszenie obowiązku alimentacyjnego może być ukarane grzywną lub więzieniem do lat trzech. 

 

 

Otrzymanie pisma potwierdza się na oryginale dokumentu. 

 

Pytania należy kierować do Urzędu ds. młodzieży, Wydział kurateli/dokumentacji. 

Godziny przyjmowania stron:  wt., czw.  9:00 do 18:00 

    Pon., Pt.   9:00 do 12:00 

Telefon   (03 51) 4 88 56 16 

E-mail:   beistandschaften-beurkundung@dresden.de 
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