
Miejscowość, dnia ….........

Sąd Rejonowy

Wydział Rodzinny

w ….......................

Wartość przedmiotu sporu:

7.000 zł

Powódka: …..............

zam ….......................

Pozwany: …..............

zam. …......................

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

Wnoszę:

1. o ustalenie, że pozwany …......... jest ojcem urodzonej w dniu …........ córki Anny S.

2. o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej córki Anny S. alimentów w kwocie 
po 500 zł miesięcznie, płatnych do rąk matki dziecka, do 10-go każdego miesiąca z 
ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej raty;

3. o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 1.000 zł tytułem zwrotu połowy 
kosztów wyprawki dziecka.

4. o  zasądzenie  od  pozwanego  na  rzecz  powódki  kosztów  procesu  według  norm 
przepisanych.

Uzasadnienie

Powódka  poznała  pozwanego  w  czerwcu  2007r.  Od  tego  czasu  pozostawali  w 
nieformalnym  związku.  Strony  nie  zamieszkiwały  wspólnie,  ale  pozwany  wielokrotnie 
nocował u powódki. W tym czasie dochodziło do kontaktów cielesnych. 

Powódka zaszła w ciąże 28 grudnia 2007r. W okresie koncepcyjnym nie spotykała się 



z innymi mężczyznami. Kontakty cielesne utrzymywała wyłącznie z pozwanym.

Powódka poinformowała pozwanego o ciąży w lutym 2008r. Pozwany najpierw nie 
kwestionował  swojego  ojcostwa  –  a  wręcz  cieszył  się  i  czynił  plany  zawarcia  związku 
małżeńskiego. Ta sytuacja zmieniła się jednak diametralnie już 6 marca 2008r. Wówczas to 
pozwany oświadczył powódce, że interesuje go ani ona ani „jej dziecko”. Od tego momentu 
strony nie utrzymują ze sobą żadnego kontaktu. Pozwany nie był obecny przy narodzinach 
dziecka, odmówił uznania córki przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Z tytułu urodzenia dziecka i wyprawki powódka poniosła wydatek około 2.000 zł. Na 
koszty te składają się: zakup łóżeczka - 600 zł, zakup wózka – 1.200 zł, ubranka i pieluszki – 
100 zł, smoczki, butelki i kosmetyki – 100 zł. W tej sytuacji jej roszczenie o zwrot połowy 
tych kosztów należy uznać za zasadny w świetle 141 par. 1 krio.

Ponadto  w  przypadku  potwierdzenia  ojcostwa  pozwanego  –  powódka  wnosi  o 
zasądzenie od pozwanego ….......... alimentów na rzecz małoletniej ….............. w kwocie po 
500 zł miesięcznie, płatnych do rąk matki dziecka, do 10-go każdego miesiąca z ustawowymi 
odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej raty. 

Dochodzona  kwota  alimentów  nie  jest  kwotą  wygórowaną  i  odpowiada  kosztom 
utrzymania  8-miesięcznej  córki  …..............  Na  koszty  te  składają  się  koszty  wyżywienia 
(około  150  zł  miesięcznie),  pieluszek  (150  zł  miesięcznie),  zakupu  ubranek  (100  zł 
miesięcznie) oraz prywatnych wizyt lekarskich (100 zł miesięcznie). Dziecko jest chorowite i 
cierpi na alergie. Z tego też tytułu matka ponosi zwiększone wydatki na jedzenie oraz musi 
korzystać z prywatnej opieki lekarskiej. Ponadto od miesiąca …........ matka planuje powrócić 
do pracy, co będzie wiązało się z koniecznością zatrudnienia opiekunki do dziecka. 

Pozwany jest z zawodu …............ i pracuje w ….......... Wysokość jego dochodów nie 
jest powódce dokładnie znana. Jest on również właścicielem gospodarstwa rolnego we wsi 
….........., z którego to tytułu pobiera dopłaty unijne. Dochodzona pozwem kwota alimentów 
zdecydowanie nie przekracza jego możliwości majątkowych i finansowych. 

Z tych względów wnioski zawarte w pozwie są uzasadnione. 

…...................

podpis


