............................, .......................
miejscowość
data

WZÓR
Sąd Rejonowy w ....miejscowość...
Wydział Rodzinny i Nieletnich

.

Powodowie:
1. małoletnia imię i nazwisko reprezentowana
przez matkę imię i nazwisko
zam. miejscowość, ulica, numer domu, lokalu
2. imię i nazwisko matki, zawód
zam. miejscowość, ulica, numer
domu, lokalu
Pozwany: imię i nazwisko, zawód
zam. miejscowość, ulica, numer domu, lokalu

POZEW
o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
W imieniu małoletniej powódki imię i nazwisko i własnym

w n o s z ę o:

1. Ustalenie, że pozwany imię i nazwisko, urodzony ........................ r. w ............................., jest ojcem
małoletniej imię i nazwisko, urodzonej .................................. r. w .........................., córki imię i
nazwisko, której akt urodzenia sporządzony został w Urzędzie Stanu Cywilnego w ........................... za
numerem ....................,
2. Nadanie imię i nazwisko małoletniej nazwiska ojca "nazwisko ojca",
3. Orzeczenie, że pozwanemu będzie przysługiwała władza rodzicielska nad małoletnią imię i
nazwisko,
4. Zasądzenie od pozwanego imię i nazwisko na rzecz małoletniej imię i nazwisko alimentów w kwocie
................. (słownie: ..................) złotych miesięcznie płatnych do rąk jej matki imię i nazwisko jako
ustawowej przedstawicielki, do dnia .............. każdego miesiąca z góry, poczynając od
........................... r. wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat,
5. Zasądzenie od pozwanego imię i nazwisko na rzecz powódki imię i nazwisko kwoty .............
(słownie: .............................) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ............................ r.,
6. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódek kosztów procesu według norm przepisanych,
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7. Nadanie wyrokowi co do pkt 4 i 5 rygoru natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie
Powódka imię i nazwisko poznała pozwanego imię i nazwisko w ................. r. podczas wyjazdu
służbowego w ................. Od tego czasu strony często spotykały się w różnych miejscach. W
miesiącu ...............r. między stronami doszło do zbliżenia cielesnego w miejscu zamieszkania
pozwanego, a następnie w pokoju powódki. Strony utrzymywały kontakty cielesne jeszcze przez kilka
miesięcy.
W miesiącu ..................... r. powódka zorientowała się, że jest w ciąży i poinformowała o tym
pozwanego. Pozwany w obecności siostry powódki imię i nazwisko siostry przyznał, że jest ojcem
dziecka i obiecał, że się z nią ożeni, jednakże tuż przed urodzeniem się małoletniej powódki zmienił
zdanie. Twierdził, że nie jest pewny swego ojcostwa i wie o tym, że powódka w okresie koncepcyjnym
utrzymywała stosunki cielesne także z innymi mężczyznami, co nie jest prawdą. Małoletnia powódka
urodziła się .............................. r.
dowód:
- zeznania imię i nazwisko siostry , zam. miejscowość, ulica, numer domu, lokalu,
- przesłuchanie powódki i pozwanego,
- grupowe badanie krwi,
- odpis aktu urodzenia małoletniej imię i nazwisko.
Pozwany jest funkcjonariuszem straży granicznej, którego jednostka stacjonuje w ...............................
Otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ........................... złotych miesięcznie. Powódka imię i
nazwisko ukończyła szkołę podstawową i jest bez zawodu, przyjmuje okresowo zlecenia polegające
na sprzątaniu mieszkań i pomieszczeń biurowych. Mieszka przy rodzicach.
W związku z urodzeniem się małoletniej powódka poniosła koszty związane z zakupem wyprawki
(wózek dziecięcy, pieluszki, kołderka itp.), do których poniesienia pozwany w żaden sposób się nie
przyczynił.
dowód:
- rachunki na zakup wyprawki.
W tym stanie rzeczy żądanie wymienione w pozwie jest uzasadnione.
podpis powódki

Załączniki:
1. Odpis pozwu,
2. Odpis zupełny aktu urodzenia imię i nazwisko,
3. 3 rachunki zakupu wyprawki.
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DODATKOWE INFORMACJE
1. Podstawą prawną żądania ustalenia ojcostwa jest domniemanie ustawowe, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką
dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.
Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko
wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.
2. Nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych.
3. Powództwo o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia wytoczyć można przed sądem rejonowym (sąd rodzinny)
właściwym dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo miejsca zamieszkania pozwanego.
4. Roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem zarówno dziecko, jak i matka dziecka mogą jednocześnie dochodzić tylko w
procesie o ustalenie ojcostwa.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze
odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego
utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez
czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty
majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe
przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.
Jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten
jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w
okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy
określa sąd.
5. Jeżeli domniemany ojciec nie żyje, powództwo o ustalenie ojcostwa wytacza się przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez
sąd opiekuńczy. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wnieść także prokurator. Wszczęcia procesu o ustalenie ojcostwa może
żądać zarówno dziecko, jak i jego matka. Matka jednak nie może wytoczyć procesu po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
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