
 

          K............, dnia ....................    

Do 
                                                            Sądu Rejonowego 
                                                            Wydział Rodzinny 
         w .......................... 

 

Powód: małoletni Łukasz N.  
reprezentowany przez matkę Annę N., 
zam. ..................................................... 

Pozwany: Władysław Ż. 
zam. ..................................................... 

 
Pozew 

o ustalenie ojcostwa i alimenty 
 

W imieniu małoletniego syna Łukasza N., wnoszę o: 

1) ustalenie, że pozwany Władysław Ż., jest ojcem powoda Łukasza N., urodzonego dnia  

5 maja 2006 r. w ......................,  

2) nadanie Łukaszowi N. nazwiska ojca „Ż.”; 

3) ograniczenie pozwanemu władzy rodzicielskiej do decydowania o najważniejszych 

sprawach dziecka, 

4) zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda Łukasza N. alimentów w kwocie 

500 zł miesięcznie, płatnych z góry do dnia 15-go każdego miesiąca, płatnych do rąk matki 

dziecka z ustawowymi odsetkami od dnia płatności każdej raty; 

5) zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu według norm 

przepisanych; 

6) o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków: 

a) ..................... zam. .................... 
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b) ..................... zam. .................... 

na okoliczność wspólnego pożycia pomiędzy matką powoda a pozwanym w okresie 

koncepcyjnym. 

 

Uzasadnienie 

 
Anna N i pozwany Władysław Ż. od 2001 roku żyli w konkubinacie. Od 2002 roku 

wspólnie zamieszkiwali w mieszkaniu przy ul. .......................... 

Dowód: zeznania zawnioskowanych świadków.  

 Pozwany wielokrotnie zapewniał Annę N., że jak tylko unormuje się ich sytuacja 

finansowa zawrą formalny związek małżeński.  

 We wrześniu 2005 roku Anna N zaszła w ciążę z pozwanym, który na wieść o tym 

zerwał wszelkie znajomości z powódką. Wyprowadził się ze wspólnego domu i przestał się 

interesować swoją konkubiną. Po urodzeniu się małoletniego powoda również nie wykazał 

żadnego zainteresowania dzieckiem. Od chwili porodu nie odwiedził go ani razu i nie łoży na 

jego utrzymanie. Ponieważ dziecko często choruje, konieczne jest otoczenie go szczególną 

opieką lekarską. Koszty z tym związane są znaczne. Powódka jest studentką i nie ma żadnych 

dochodów, ponosi zaś trud wychowania dziecka. Uzasadnia to obciążenie pozwanego 

całością wydatków związanych z utrzymaniem i leczeniem dziecka, które wynoszą 500 zł 

miesięcznie. 

Dowód: opinia lekarza pediatry 

W tym stanie rzeczy powództwo jest uzasadnione. 

                                                                                                                 Anna N. 

Załączniki: 

1) odpis zupełny aktu urodzenia Łukasza N. 

2) kopia listu powódki do pozwanego i list pozwanego do powódki, 
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