Nysa, dnia ………………
Powód małol:………………………….
(Imię, nazwisko małoletniego)
zastąpiony przez przedstawicielkę/la ustawową/ego:
……………………………………………………………
(Imię, nazwisko, PESEL przedstawiciela)
oboje zamieszkali:
……………………………………………………..
(dokładny adres )
Powód:
Pozwany:

matka małoletniego PESEL,
Imię, nazwisko, PESEL i dokładny adres
Sąd Rejonowy w Nysie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Wałowa 3/5
48-300 Nysa
POZEW
o ustalenie ojcostwa i alimenty

Działając w imieniu własnym i mał. …………………… wnoszę o:

1. ustalenie, że pozwany …………………………………… z zawodu …………………, ur.

2.
3.
4.

………………… w ……………………, syn ………………, zam. ……………………..
……………………… jest ojcem mał. …………………… ur. …………………, którego(rej) akt
urodzenia sporządzony został w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………………………… za nr
……………………;
nadanie nazwiska dziecku (przy ustaleniu ojcostwa Sąd nadaje dziecku nazwisko ojca lub matki,
ale tylko wobec zgodnego oświadczenia stron. Gdy strony nie dojdą do porozumienia to Sąd
nadaje nazwisko dwuczłonowe składające się z nazwiska matki i dodanego nazwiska ojca);
orzeczenie/ nie orzekanie o władzy rodzicielskiej (wyrok ustalający ojcostwo powoduje
automatyczne nabycie władzy rodzicielskiej przez ojca. Sąd może orzec na wniosek strony
powodowej o pozbawieniu, ograniczeniu, zwieszeniu władzy rodzicielskiej);
zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego alimentów w kwocie po ………………
miesięcznie, płatnych do rąk matki do każdego ………- go dnia miesiąca z góry z ustawowymi
odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat;

5. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów wyprawki w wysokości…………;
6. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu;
7. nadanie wyrokowi w pkt 4 rygoru natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)
....................................................
(własnoręczny podpis)
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

odpis pozwu,
odpis zupełny aktu urodzenia,
rachunki za wyprawkę,
zaświadczenie o wynagrodzeniu za ostatnie 12 miesięcy (z rozbiciem na netto i brutto na
poszczególne miesiące) lub zaświadczenie z Urzędu Pracy (o zarejestrowaniu jako osoba
bezrobotna) lub zaświadczenie z MOPS-u o otrzymywanej pomocy.

Podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym tut. Sądu przy ul. Plac Kościelny 6 lub w
Biurze Obsługi Interesanta Rynek 36 C (III piętro), albo przesłać za pośrednictwem poczty.
Aby pismo wpływające do Sądu wywołało skutki prawne, na każdym egzemplarzu pozwu należy
złożyć własnoręczny podpis.

