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

            (miejscowość)                          (data)  

 

 

       Sąd Rejonowy w …………………..1 

       ……….. Wydział Rodzinny i Nieletnich 

       ………………………………………….. 

       ………………………………………….. 

         /adres/  

 

     Powód: .........................................................  

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

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

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

              (imię, nazwisko, adres, PESEL) 

 

     Pozwani: 1. .........................................................  

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

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

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

              (imię, nazwisko, adres, PESEL) 

 

       2. .........................................................  

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

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

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

              (imię, nazwisko, adres, PESEL) 

 

POZEW 

o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 
 

Działając w imieniu własnym wnoszę o:  

 

1. ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa małoletniego ………………….. przez 

powoda, urodzonego w dniu .................... r. w ………………. przez pozwaną 

……………………... - dokonanego przez powoda przed kierownikiem Urzędu Stanu 

Cywilnego w …………....... w dniu .................... r., 

2. zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kosztów procesu według 

norm przepisanych, 
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3. rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda, 

4. ustanowienie kuratora dla małoletniego pozwanego ……………w postępowaniu 

nieprocesowym na potrzeby postepowania, 

5. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z: 

a) dokumentu w postaci aktu uznania ojcostwa na 

okoliczność…………………………, 

b) zeznań świadków …………… zam. ………...… na okoliczność ………………..….,2 

c) przesłuchania stron. 

 

 

Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji 

lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie 

powód nie jest zainteresowany polubownym rozwiązaniem sporu.  

 

UZASADNIENIE 

 

Dnia .................... r. powód uznał przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 

w …………. małoletniego pozwanego - ……………………………. 

Dowód:  

odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego ……………. r. 

Powód pozostawał przez kilka lat w nieformalnym związku z ………………. 

W .................... r. powód widywał się z pozwaną sporadycznie z uwagi na częste wyjazdy 

służbowe i na pogarszające się relacje pomiędzy powodem a pozwaną. Powód i pozwana 

widywali się nieregularnie. W ……………………… r. pozwana poinformowała powoda, że 

spodziewa się ich wspólnego dziecka i że jest w ciąży. Powód stwierdził, że w istocie mogło 

to być jego dziecko, więc nie żądał przeprowadzania badań. Powód zajmował się pozwaną 

i dzieckiem, uznał swoje ojcostwo. W ……………………….. r., uczestnicząc w badaniach 

lekarskich …………………….., powód dowiedział się, że …………………………posiada 

grupę krwi ……………….. Grupa krwi powoda, to …………………., pozwanej 

………………………… Nie jest zatem możliwe, aby …………………….. był dzieckiem 

powoda3. 

Dowód:  

…………………………………………………. 
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Jak wynika z powyższego, uznanie ojcostwa przez powoda jest obarczone wadą 

oświadczenia woli, albowiem powód, uznając ojcostwo, pozostawał w błędzie. 

W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest konieczny i uzasadniony. 

 

         ………………………..4 
                        (własnoręczny podpis) 

 

Załączniki:5 

1. odpis zupełny aktu urodzenia .................... r., 

2. dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 200,00 zł, 

3. odpisy pozwu i załączników x ……., 
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OBJAŚNIENIA DO WZORU POZWU: 

1. Oznaczenie właściwego sądu według uwag z artykułu, 

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

żądania i będą istotne dla rozstrzygnięcia sprawy; kluczową rolę może odegrać 

opinia DNA, 

3. Musisz opisać okoliczność, z której wynika Twoje żądanie. We wzorze znajduje się 

przykładowe uzasadnienie. 

4. Złóż własnoręczny podpis, 

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

uwagami z artykułu. 

Pozostaje do dyspozycji: 
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Pisz do mnie na adres:  

katarzyna@klemba.pl 

http://wp.me/p7MZ1z-23Q
http://wp.me/p7MZ1z-23Q
http://rozwod.me/
http://klemba.pl/
mailto:katarzyna@klemba.pl

