
WZÓR 
 

(miejscowość i data) 

 

Sąd Rejonowy w Dębicy 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich 

ul. Słoneczna 3 

39-200 Dębica 

 

Powodowie: 

1. (matka: imię, nazwisko matki  i dokładny adres z kodem pocztowym i numer telefonu, PESEL )  

2. (dziecko, PESEL) 

 

Pozwany:  (imię, nazwisko i adres zamieszkania mężczyzny będącego prawdopodobnie ojcem dziecka, PESEL) 

 

Pozew o ustalenie ojcostwa 

 

w imieniu małoletniego powoda … i własnym wnoszę o: 

1. ustalenie, że pozwany (imię, nazwisko pozwanego) jest ojcem małoletniego powoda …, urodzonego dnia … 

w …, syna/córki powódki …, którego akt urodzenia został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego (miejsce 

sporządzenia) i oznaczony numerem (numer aktu); 

2. nadanie małoletniemu powodowi (imię, nazwisko małoletniego) nazwiska ojca (imię i nazwisko pozwanego) 

lub nazwisko matki; 

3. orzeczenie, że pozwanemu (imię, nazwisko pozwanego), nie będzie przysługiwać władza rodzicielska nad 

małoletnim powodem (imię, nazwisko małoletniego); 

4. zasądzenie od pozwanego (imię, nazwisko pozwanego), na rzecz małoletniego powoda … alimentów w 

kwocie po (kwota w złotych) miesięcznie, przy czym alimenty te mają być płatne począwszy od dnia … do dnia 

… każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk 

matki małoletniego (imię, nazwisko matki) jako jego ustawowej przedstawicielki; 

5. zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu według norm przypisanych; 

Równocześnie wnoszę o: 

6. zasądzenie od pozwanego … kwoty … tytułem zwrotu wydatków związanych z wyprawką małoletniego; 

7. wezwanie na rozprawę świadków (imię, nazwisko świadka/świadków i dokładny adres z kodem pocztowym) 

 

Uzasadnienie 

 

W uzasadnieniu należy wskazać przyczyny, które w ocenie powoda uzasadniają złożenie pozwu, tzn. własnymi 

słowami opisać przebieg wydarzeń od momentu poczęcia dziecka, aż do momentu, w którym zmuszeni 

jesteśmy sądownie ustalić ojcostwo. Istotne jest, aby przedstawić następujące fakty: 

- wskazać osoby rodziców i w miarę możliwości potwierdzić to dowodami, np. zdjęcia, listy, pocztówki; 

- stosunkowo dokładnie określić okoliczności (miejsce i czas) poczęcia dziecka; 

- zobrazować kwestie kosztów utrzymania dziecka, ponoszonych wydatków, m.in. wyżywienia, ubrania, nauki, 

leczenia, pielęgnacji; 

- określić kto i jak dotychczas ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem i wychowaniem dziecka; 

- określić potrzeby majątkowe dziecka, tzn. ile co kosztuje, a jest to potrzebne dla dziecka, 

- określić możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej, tzn. najwcześniej rodzica, należy wskazać jego stan 

majątkowy oraz możliwości zarobkowe, czym się zajmuje, jakie ma wykształcenie.   

 

(Własnoręczny podpis powoda – matki)  

 

Załączniki: 

- odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego powoda, 

- odpis pozwu i kserokopia załączników. 

 


