
 

Pismo zawierające pouczenie dotyczące opieki 

rodzicielskiej dla rodziców nie będących 

małżeństwem  
 

Kto sprawuje opiekę rodzicielską, gdy rodzice nie są małżeństwem? 

 Jeżeli rodzice nie złożą oświadczenia w sprawie opieki rodzicielskiej, pełnoletnia matka jest jedyną osobą sprawującą 

opiekę rodzicielską. 

 Jeżeli rodzice nie będący małżeństwem chcą wspólnie sprawować opiekę rodzicielską, muszą złożyć oświadczenie 

w sprawie opieki rodzicielskiej, to znaczy oświadczają, że chcą wspólnie sprawować opiekę rodzicielską. Wspólne 

zamieszkiwanie rodziców nie jest w tym celu konieczne. 

 Oświadczenie w sprawie opieki rodzicielskiej musi zostać złożone przez oboje rodziców. Oświadczenia te mogą być 

złożone w obecności obojga rodziców jednocześnie lub też osobno. W przypadku osobnego składania oświadczeń 

sprawowanie wspólnej opieki rodzicielskiej rozpoczyna się dopiero z momentem złożenia drugiego oświadczenia. Do 

tego czasu złożone oświadczenie jednego z rodziców może jeszcze zostać odwołane. Odwołanie obywa się jednak 

u notariusza i tam jest poświadczane. 

 Jeżeli matka po złożeniu przez ojca oświadczenia o opiece rodzicielskiej odmówi złożenia oświadczenia, ojciec może 

złożyć wniosek w sądzie rodzinnym o wydanie decyzji w sprawie. Sąd może między innymi zarządzić ustalenie wspólnej 

opieki rodzicielskiej w pełnym lub ograniczonym zakresie, jeżeli należy się spodziewać, że służy to dobru dziecka. 

 Wykonywanie prawa do kontaktów z dzieckiem pozostaje nienaruszone i niezależne od każdorazowo istniejącego 

stosunku prawa opieki rodzicielskiej (wyłączna opieka rodzicielska matki lub wspólna opieka rodzicielska). 

 

 

Na co należy zwrócić uwagę przy składaniu oświadczenia w sprawie opieki 
rodzicielskiej?  

 Skuteczność oświadczeń w sprawie opieki rodzicielskiej zakłada ustalone i skuteczne prawnie ojcostwo. 

 Oświadczenia w sprawie opieki rodzicielskiej muszą zostać złożone przez rodziców osobiście. 

 Złożenie oświadczenia w sprawie opieki rodzicielskiej jest możliwe jeszcze przed urodzeniem dziecka. 

 Oświadczenie w sprawie opieki rodzicielskiej musi być poświadczone urzędowo. Dokument taki może wystawić z 

reguły bezpłatnie Urząd ds. młodzieży lub notariusz. 

 Warunek określenia czasu nie może być ujęty w oświadczeniu w sprawie opieki rodzicielskiej. Wspólnej opieki 

rodzicielskiej rodzice nie mogą podzielić w sposób taki, że prawo ustalenia pobytu lub inna część zakresu opieki zostaje 

zastrzeżona dla jednego rodzica. Oświadczenie w sprawie opieki rodzicielskiej – jeżeli została ustalona wspólna opieka 

rodzicielska – jest nieodwołalne i może zostać złożone tylko raz. 

 Oświadczenie w sprawie opieki rodzicielskiej jest nieskuteczne, jeżeli decyzją sądu opieka rodzicielska została już 

uregulowana. 

 

Ważna informacja: 

Wspólna opieka rodzicielska może zostać zmieniona tylko decyzją sądu rodzinnego. 
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Co się dzieje z opieką rodzicielską, gdy jedno z rodziców umrze? 

 W przypadku wspólnej opieki rodzicielskiej wraz ze śmiercią jednego rodzica opieka rodzicielska przechodzi na żyjącego 

rodzica. 

 Jeżeli nie ustalono wspólnej opieki rodzicielskiej, w razie śmierci matki sąd na wniosek powierza ojcu opiekę 

rodzicielską, jeżeli nie zagraża to dobru dziecka. 

 

 

Jak wygląda w praktyce wykonywanie wspólnej opieki rodzicielskiej? 

 Oboje rodzice są w równym stopniu odpowiedzialni za dobro dziecka. 

 W sprawach o istotnym znaczeniu dla dziecka konieczne jest wzajemne porozumienie rodziców. 

 Ważne decyzje, np. w sprawie uczęszczania do przedszkola, kwestii szkolnych, zmiany miejsca pobytu, kwestii 

zdrowotnych, należy podejmować wspólnie. 

 We wszystkich decyzjach dotyczących spraw życia codziennego wyłączne prawo decydowania ma ten rodzic, u którego 

mieszka dziecko. 

 Każde z rodziców ponosi indywidualnie odpowiedzialność za wychowanie dziecka, jeżeli dziecko u niego przebywa. 

Oczywiście zalecane są porozumienia. Niezadowolenie każdorazowo drugiego rodzica z wychowania jest dla dziecka 

obciążające. 

 W przypadku różnic zdań, nieporozumień lub różnych postaw zasadniczych można skorzystać z doradztwa Urzędu ds. 

młodzieży i centrów doradztwa wychowawczego. 

 

Ważna informacja: 

Jeżeli rodzice nie dojdą do porozumienia w sprawach istotnej wagi dla dziecka, można włączyć w sprawę sąd rodzinny. Po 

wysłuchaniu rodziców powierza on prawo do podjęcia decyzji w spornej kwestii jednemu z rodziców. Sąd sam nie decyduje 

w sprawie. 

 

 Wskazane jest, aby jeszcze przed złożeniem oświadczenia w sprawie wspólnej opieki rodzicielskiej uregulowana została 

kwestia alimentacji dziecka. Można to załatwić zazwyczaj poprzez udokumentowanie wykonalnego zobowiązania ojca 

do alimentacji w Urzędzie ds. młodzieży. 

 Jeżeli po ustanowieniu wspólnej opieki powstanie spór co do wysokości alimentów gotówkowych, do reprezentowania 

dziecka w sprawach alimentów jest uprawniony ten rodzic, który ma pod opieką dziecko. To oznacza zazwyczaj: ten 

rodzic, w którego gospodarstwie domowym żyje dziecko. Ten rodzic jest także uprawniony do pomocy ze strony 

Urzędu ds. młodzieży do profesjonalnego reprezentowania dziecka w dochodzeniu alimentów. 

 

 

Jakie nazwisko nosi dziecko i czy można je zmienić?  

 Kwestie prawne dotyczące nazwiska mogą być trudne, jeżeli rodzice chcą szczególnych uregulowań lub gdy w grę 

wchodzi zagraniczne prawo regulujące noszenie nazwiska. Dokładnych informacji udziela w tym zakresie Urząd Stanu 

Cywilnego. 

 Jeżeli nie podjęto dalszych uregulowań i nie ustalono także wspólnego prawa opieki po stronie rodziców nie będących 

małżeństwem, dziecko nosi nazwisko rodzica uprawnionego do wyłącznej opieki rodzicielskiej, czyli matki. 

 Także w przypadku wyłącznej opieki rodzicielskiej matki dziecko może na wniosek matki orzymać nazwisko ojca za jego 

zgodą. 

 Jeżeli oświadczenie o wspólnej opiece rodzicielskiej zostanie złożone przed urodzeniem dziecka, rodzice mają miesiąc 

czasu po urodzeniu dziecka na określenie nazwiska dziecka. Oświadczają oni w USC, że dziecko otrzymuje jako 

nazwisko rodowe nazwisko noszone aktualnie przez ojca lub nazwisko noszone aktualnie przez matkę. To określenie 

nazwiska przez rodziców jest wiążące i obowiązuje także dla kolejnych wspólnych dzieci, jeżeli także dla nich istnieje 

wspólna opieka rodzicielska. 

 Jeżeli wspólna opieka rodzicielska zostaje ustanowiona dopiero po urodzeniu dziecka, a ono ma już nazwisko, rodzice 



mogą je zgodnie na nowo uregulować w ciągu trzech miesięcy od złożenia oświadczenia w sprawie opieki rodzicielskiej. 

To oświadczenie jest wiążące i obowiązuje także dla kolejnych wspólnych dzieci, jeżeli także dla nich istnieje wspólna 

opieka rodzicielska. 

 

Ważna informacja: 

Obu tych terminów nie wolno mylić! W przypadku oświadczeń w sprawie opieki rodzicielskiej przed urodzeniem dziecka 

rodzice mają tylko jeden miesiąc od dnia urodzenia dziecka na określenie nazwiska. Jeżeli decyzję podejmowali, składając 

oświadczenie w USC, nie ma już możliwości zgodnej zmiany. Nie ma nazwiska „na próbę” dla dziecka. 

 

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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