
OŚWIADCZENIE POD PRZYSIĘGĄ/ 
ZGODA NA POZBAWIENIE PRAW 
RODZICIELSKICH
JD-JM-60P Rev. 12-22 
C.G.S. §§ 17a-112, 45a-707, 45a-715; 
P.A. 11-240 § 2 

Aby uzyskać informacje na temat 
udogodnień w ramach ADA, skontaktuj 
się z Centralnym Biurem ds. ADA pod 
numerem (860) 706-5310 lub odwiedź 
stronę:  www.jud.ct.gov/ADA/ 

Instrukcje 
1. Wypełnij literami drukowanymi, lub komputerowo; niniejszy formularz musi być złożony razem z każdą

zgodą na pozbawienie praw rodzicielskich.
2. Załącz oryginał do formularza JD-JM-40 Sądu Wyższego, albo formularza PC-600 lub PC-601

Sądu Spadkowego.
3. Niniejsze oświadczenie nie może zostać podpisane przez matkę wcześniej niż po upływie 48 godzin od momentu urodzenia dziecka.
4. Jeżeli rodzic wyrażający zgodę na pozbawienie praw rodzicielskich jest małoletni, wówczas Kurator Dziecka (Guardian Ad Litem) wyznaczony przez sąd

upewni się, że ów małoletni rodzic wyraża świadomą i dobrowolną zgodę.

STAN CONNECTICUT 
SĄD WYŻSZY 

SĄD SPADKOWY 
www.jud.ct.gov 

Do wyłącznego użytku Sądu 
Sygnatura akt 

Do 
Sądu Wyższego 

Sąd Spadkowego 

Adres Sądu Wyższego 

Dla Okręgu Spadkowego  Numer okręgu spadkowego lub sądu spraw nieletnich  

Imię i nazwisko rodzica wyrażającego zgodę na pozbawienie praw rodzicielskich Data i godzina urodzenia dziecka/osoby młodocianej 

W sprawie , osoby poniżej osiemnastego roku życia.
Ja, ww. rodzic, dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na pozbawienie mnie praw rodzicielskich. Pozbawienie praw oznacza „całkowite zerwanie, 
na mocy nakazu sądu, stosunku prawnego, ze wszystkimi jego prawami i obowiązkami, między dzieckiem a rodzicem lub rodzicami dziecka, tak 
aby dziecko mogło zostać zaadoptowane, jednakże nie wpływa to na prawo dziedziczenia spadku przez dziecko lub jego przynależność religijną”. 
§ 45a-707 Kodeksu Ogólnego (Prawa spadkowe ustają z chwilą adopcji).
Rozumiem, że żadne działanie podjęte w związku z moją zgodą na pozbawienie mnie praw rodzicielskich, nie wpływa na prawa rodzicielskie 
drugiego rodzica. 
Rozumiem, że pozbawienie mnie praw rodzicielskich oznacza, że nie będę już mieć następujących praw i obowiązków z dniem wejścia 
w życie pozbawienia mnie praw:  

1. prawa do opieki, kurateli lub kontroli nad dzieckiem lub osobą młodocianą; nie będę mieć prawa do opieki nad dzieckiem lub osobą
młodocianą, ani do podejmowania jakichkolwiek decyzji w jego/jej imieniu;

2. prawa do uzyskania aktu urodzenia dziecka lub osoby młodocianej;
3. prawa do wszelkich świadczeń stanowych lub federalnych, które być może otrzymywałem(-am) na korzyść dziecka lub osoby młodocianej;
4. prawnego obowiązku utrzymywania dziecka lub osoby młodocianej, oraz pokrywania kosztów jego/jej utrzymania, leczenia i innych wydatków,

lecz być może będę odpowiedzialny(-a) za utrzymanie dziecka lub osoby młodocianej do dnia wejścia w życie pozbawienia mnie praw;
5. obowiązku opieki nad dzieckiem lub młodocianą osobą, lub podejmowania decyzji w jego/jej imieniu.

Rozważyłem(-am) co następuje: 
1. dziecko lub osoba młodociana będzie mogła zostać legalnie zaadoptowane(-a) po pozbawieniu mnie praw, i nie będę miał(a) prawa

do otrzymania powiadomienia o postępowaniu adopcyjnym, ani żadnego prawa do uczestnictwa w nim;
2. jako alternatywę pozbawienia mnie praw rodzicielskich, rodzaj i zakres usług rodzinnych i doradczych, które mogą być dostępne za

pośrednictwem agencji, która mogłaby poprawić relacje między mną a dzieckiem lub osobą młodocianą, lub ponownie zjednoczyć mnie
z dzieckiem lub osobą młodocianą;

3. uczucia dziecka lub osoby młodocianej oraz jej emocjonalne więzi ze mną;
4. stopień, w którym być może działania drugiego rodzica lub innej osoby, lub moja sytuacja finansowa, uniemożliwiły mi utrzymywanie

znaczących relacji z dzieckiem lub osobą młodocianą.
5. Moja zgoda wyrażona dzisiaj w Sądzie Wyższym ds. Nieletnich może zezwolić Wydziałowi ds. Dzieci i Rodzin o ubieganie się o pozbawienie

mnie praw rodzicielskich w stosunku do innego mojego dziecka poniżej siódmego roku życia.  Może on ubiegać się o to, nie dając mi więcej niż
dziewięćdziesiąt (90) dni na zrehabilitowanie się, jeśli sąd uzna dziecko za zaniedbane, pozostawione bez opieki lub maltretowane.

Jestem świadomy(-a) tego, że sąd musi przeprowadzić rozprawę przed zatwierdzeniem pozbawienia praw rodzicielskich, nawet jeżeli oboje 
rodzice wyrażają zgodę na owe pozbawienie.   

Jestem świadomy(-a) tego, że dziecko lub osoba młodociana, z chwilą ukończenia 18 lat, może mieć prawo do informacji, które mogą 
zidentyfikować mnie lub inne spokrewnione osoby.

Podpisano (Rodzic) Jeżeli rodzic jest nieletni, podpis kuratora dziecka (guardian ad litem) 

Niniejszym zaświadcza się, że powyższy dokument został podpisany w mojej obecności po zapoznaniu się z nim przez podpisującą 
się osobę, która stwierdziła, że rozumie jego treść.

Niniejszym zaświadcza się, że powyższy dokument został podpisany w mojej obecności po przeczytaniu go przeze mnie podpisującej się 
osobie w języku dla niej zrozumiałym, oraz że oświadczyła ona, że zrozumiała treść niniejszej zgody, i upoważnienia do adopcji.  

Podpisano (Sędzia, Asystent Sekretarz, Notariusz, Komisarz Sądu 
Wyższego)

Został(a) zaprzysiężony(-a) i złożył(a) podpis 
w mojej obecności w dniu (Data) 
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http:www.jud.ct.gov
www.jud.ct.gov/ADA



