WZÓR
Lubliniec , dnia …………………………….
Sąd Rejonowy w Lublińcu
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Sądowa 3
42-700 Lubliniec
Powód: ………………………………..
…………………………………………….
(imię, nazwisko, adres małoletniego)
PESEL………..
w imieniu którego występuje
matka
.(imię, nazwisko, adres i numer telefonu)PESEL
Pozwany: ……………………………..
…………………………………………….
(imię, nazwisko, adres i nr telefonu)
PESEL…………….
Wartość przedmiotu sporu: … zł
(słownie ….)

POZEW
O USTALENIE OJCOSTWA I ALIMENTY
Imieniem małoletniego powoda wnoszę o :
1) ustalenie, że pozwany( imię, nazwisko, adres, data urodzenia , miejsce urodzenia) , jest
ojcem małoletniego ( imię i nazwisko dziecka) urodzonego ………
2) zasądzenie od pozwanego…….. na rzecz małoletniego…. Alimentów w kwocie po
….złotych miesięcznie, poczynając od dnia…, płatnych do rąk matki małoletniego ( imię i
nazwisko matki) do dnia 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek
zwłoki w płatności którejkolwiek z rat
3) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty … złotych tytułem zwrotu połowy
kosztów wyprawki
4) nadanie ( nie nadawanie) małoletniemu nazwiska pozwanego
5) udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych małoletniego powoda, poprzez
nakazanie pozwanemu uiszczania świadczeń w kwocie po ….. złotych miesięcznie
płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w
wypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, płatnych do rąk matki małoletniego
powoda na czas trwania postępowania, począwszy od dnia złożenia niniejszego w
wniosku oraz wydanie postanowienia na posiedzeniu niejawnym
6) powierzenie matce ……… bezpośrednie wykonywanie władzy rodzicielskiej nad
małoletnim i orzeczenie, że pozwanemu nie będzie przysługiwała władza rodzicielska
nad małoletnim powodem

WZÓR
6) dopuszczenie i przeprowadzenie badania z grupowego badania krwi dla wykazania
grupy krwi dziecka i pozwanego oraz ustalenia , że ojcem małoletniego powoda jest
pozwany
7) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania storn dla wykazania
zasadności powództwa

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy wykazać fakt utrzymywania kontaktów powódki z pozwanym, wskazać
wszelkie wnioski dowodowe, świadków oraz składniki składające się na koszty utrzymania
dziecka, określić kwotowo koszt miesięcznego utrzymania, sytuacje rodzinną, zarobkową i
majątkową każdego z rodziców. Do pozwu należy dołączyć adres lekarza prowadzącego oraz
szpitala w którym dziecko się urodziło.

-----------------------------(własnoręczny podpis)

Załączniki
1) 3 odpisy pozwu
2) odpis zupełny aktu urodzenia
3) zaświadczenie o zarobkach
4) rachunki za wyprawkę
5) zestawienie poniesionych wydatków

