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............................, ..................  

            (miejscowość)                          (data)  

 

 

       Sąd Rejonowy w …………………..1 

       ……….. Wydział Rodzinny i Nieletnich 

       ………………………………………….. 

       ………………………………………….. 

         /adres/  

 

     Powód: .........................................................2  

       .........................................................  

       .........................................................  

       ......................................................... 

              (imię, nazwisko, adres, PESEL) 

       

 
 

     Pozwani: ….........................................................  

       ............................................................. 

       .............................................................  

       ............................................................. 

              (imię, nazwisko, adres, PESEL) 

 

 

 

POZEW 

o ustalenie ojcostwa i obowiązku alimentacyjnego3 

 

 

Działając w imieniu własnym wnoszę o:  

 

1. ustalenie, że pozwany …………………….., urodzony w ………………w dniu 

.................  roku przez …………….. jest ojcem małoletniego…………….., 

urodzonego w ……………. w dniu ................... roku,  

2. nadanie małoletniemu …………………..  nazwiska ojca ,,…………………….."; 

3. orzeczenie, że pozwanemu ……………..  nie będzie przysługiwała władza 

rodzicielska nad małoletnim ……………………..; 

4. zasądzenie od pozwanego ………………….  na rzecz małoletniego  ………………  do 
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rąk jego matki ……………….. świadczenia alimentacyjnego w kwocie ……………. zł 

miesięcznie, płatnych z góry do dnia ……………………. każdego miesiąca, 

począwszy od dnia .................... r. z ustawowymi odsetkami od dnia płatności każdej 

raty do rąk matki…………-matki małoletniego, jako jej/jego ustawowej 

przedstawicielki; 

5. zasądzenie od pozwanego …………………… na rzecz matki małoletniego 

……………… kwoty ………… zł z ustawowymi odsetkami od dnia .................... r. 

tytułem kosztów poniesionych na…………………….; 

6. wydanie wyroku zaocznego w przypadkach prawem przewidzianych, 

7. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm 

przepisanych; 

8. nadanie wyrokowi w części zasądzającej roszczenia wymienione w pkt 4 i 5 rygoru 

natychmiastowej wykonalności. 

 

Nadto wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów4 z: 

 

a) zeznań świadków:  

 

- …………………….. , zam. w …………………………...….,  

 

- ………………………, zam. w………………………………, 

na okoliczność …………………………………..……………. 

b) dokumentów w postaci: 

- odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniego ………………………………, 

- ………………………………… 

na okoliczność ………………………….., 

c) badań DNA, 

d) przesłuchania stron. 

 

Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podejmowały próby 
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mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Próby nie były 

podejmowane, ponieważ pomiędzy stronami istnieje spór zarówno co do istoty żądania, 

jak i jego wysokości. 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

 

Matka małoletniego oraz pozwany byli w związku od ……………. do  ……….. . Na 

początku znajomości mieszkali osobno, ale od ………………. prowadzili wspólne 

gospodarstwo domowe oraz utrzymywali regularne stosunki seksualne. 

 

Dowód: ……………………………………………. 

 

Gdy matka powoda zaszła w ciążę i poinformowała o tym pozwanego, ten stwierdził, 

że niemożliwe jest, aby był ojcem dziecka, ponieważ jest bezpłodny. Jednocześnie zerwał 

z ………………. nią wszelkie kontakty. Nigdy więcej pozwany nie interesował się ani 

przebiegiem ciąży, ani też dzieckiem po jego narodzinach, mimo że ……………….. 

zapewniała pozwanego, że bez wątpienia to on jest ojcem małoletniego ……………… 

Uzasadnia to zatem pozbawienie pozwanego władzy rodzicielskiej nad małoletnim 

……………………………….. . 

 

Dowód:  

odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego ……… 

 

 Matka małoletniego ………………….. w okresie koncepcyjnym, kiedy doszło do 

zapłodnienia, tj. w ……………… utrzymywała kontakty seksualne wyłącznie z pozwanym, 

nigdy nie obcowała z innym mężczyzną. Ojcem ………………….  jest zatem pozwany. 

 

Dowód:  

1. odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego ………………………, 

2. badania DNA, 

3. przesłuchanie powódki 

 

 Pozwany, jako ojciec małoletniego powoda, obowiązany jest do uczestniczenia w 

kosztach jego utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka (wyżywienie, ubiór, 

edukacja, zajęcia dodatkowe)  powódka szacuje na kwotę………… zł. Nadto, małoletni 

często choruje. Konieczne jest otoczenie go szczególną opieką lekarską. Koszty z tym 
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związane są znaczne. Powódka nie ma żadnych dochodów, ponosi zaś trud wychowania 

dziecka. Uzasadnia to obciążenie pozwanego wydatkami związanymi z utrzymaniem 

i leczeniem dziecka, które wynoszą łącznie………… miesięcznie. 

 

Dowód: 

…………………………………. 

 

 Z kolei u ………….. stwierdzono podczas ciąży …………... Dlatego też zalecono jej 

specjalne odżywianie się. Wydatki z tym związane, a obciążające pozwanego, powódka 

określa na kwotę ……….. zł. 

 

Dowód:  

……………………………. 

 

 Po urodzeniu dziecka……………….. nabyła używany wózek dziecięcy za cenę 

………. zł. Ze względu na jej sytuację finansową wydatek ten obciąża w całości pozwanego. 

 

Dowód:  

………………………… 

 

W tym stanie sprawy powództwo jest w pełni uzasadnione. 

 

         ………………………..5 
                        (własnoręczny podpis) 

Załączniki:6 

1. …………………………………….., 

2. …………………………………….. 
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OBJAŚNIENIA DO WZORU POZWU: 

1. Oznaczenie właściwego sądu według uwag z pkt III, 

2. Oznacz strony zgodnie z pkt III - wzór jest przygotowany dla matki dziecka występującej 

w roli powódki, 

3. W przypadku gdy występujesz o zasądzenie środków utrzymania (tzw. alimentów) na rzecz 

dziecka, oznacz wartość przedmiotu sporu – wylicza się ją mnożąc miesięczną kwotę 

świadczenia alimentacyjnego przez 12 miesięcy, 

4. Pamiętaj, by powołać takie dowody, które przyczynią się do potwierdzenia Twojego żądania 

i będą istotne dla rozstrzygnięcia sprawy; kluczową rolę może odegrać opinia DNA, ponadto 

koniecznie załącz odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego,  w przypadku dochodzenia 

wyprawki dla dziecka– zestawienie  wydatków + rachunki, 

5. Złóż własnoręczny podpis, 

6. Wskaż dokumenty, które załączasz oraz odpowiednią ilość odpisów zgodnie z uwagami 

z pkt VI. 

 

 

  



 

 

Kancelaria Radcy Prawnego 

ul. Tylna 3d/4 

90-364 Łódź 

 

klemba.pl 

e-prawopracy.pl 

rozwod.me 

r.pr Katarzyna Klemba 

+48 508 068 727 

kancelaria@klemba.pl 

 

 

Pozostaje do dyspozycji: 
 

 
 

Katarzyna Klemba 
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Pisz do mnie na adres:  

katarzyna@klemba.pl 

http://rozwod.me/
http://klemba.pl/
mailto:katarzyna@klemba.pl

