Chrzanów, 15 lipca 2016 r.
Sąd Rejonowy w Chrzanowie
Wydział III Rodzinny
Al. Henryka 23
32 – 500 Chrzanów [1]

Powód: Marcin Rusałka, zam. ul. Fiołków 8, 32 – 500 Chrzanów, PESEL: 79051436456
Pozwane: Milena Rusałka, zam. ul. Fiołków 8, 32 – 500 Chrzanów, zastępowana przez kuratora: Jacka
Zielińskiego, zam. w Chrzanowie, ul. Fiołków 23, 32 - 500 Chrzanów [2];
Dagmara Rusałka, zam. ul. Fiołków 8, 32 – 500 Chrzanów [3]

POZEW
o zaprzeczenie ojcostwa
Wnoszę o:
1. ustalenie że powód nie jest ojcem pozwanej Mileny Rusałki urodzonej w dniu 1 czerwca
2016 r.;
2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów przywołanych w uzasadnieniu pozwu;
3. zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kosztów procesu według norm
przepisanych.

Na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub
innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie powód nie jest
zainteresowany polubownym rozwiązaniem sporu.
Uzasadnienie: [4]
Powód i pozwana Dagmara Rusałka są małżeństwem od dnia 5 czerwca 2014 r. Milena Rusałka
urodziła się w dniu 5 maja 2016 r. w Chrzanowie jako córka Dagmary Rusałki i Marcina Rusałki.
Dowód: odpis aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia małoletniej pozwanej Mileny Rusałki
W dniu 7 czerwca 2016 r. powód był na badaniach lekarskich w czasie których okazało się, że
cierpi na nekrozoospermię, w związku z czym nie mógłby być ojcem małoletniej pozwanej.
Dowód: karta choroby
W dniu 9 czerwca 2016 r. powód przedstawił pozwanej Dagmarze Rusałce wyniki badań, z
których wynikało, że jest bezpłodny. Pozwana przyznała, że małoletnia pozwana Milena Rusałka nie
jest córką powoda.
Dowód: przesłuchanie pozwanej Dagmary Rusałki.
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W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.
Marcin Rusałka [5]
Załączniki:
1. dwa odpisy pozwu wraz z załącznikami
2. dpis aktu małżeństwa
3. odpis skrócony aktu urodzenia małoletniej pozwanej Mileny Rusałki
4. dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 200 zł

Objaśnienia
[1] W sprawach dotyczących ustalenia pochodzenia dziecka można wnosić pozew przed sąd właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (art. 32 k.p.c.).
[2] W sprawach związanych z ustaleniem pochodzenia dziecka, jeśli dziecko jest małoletnie, należy
ustanowić dla niego kuratora. Niedopuszczalne jest reprezentowanie dziecka przez drugiego rodzica.
Kurator zastępuje dziecko w postępowaniu (art. 98 § 2 w zw. z art. 99 k.r.o.). Kuratora ustanawia sąd
na wniosek powoda. We wniosku należy wskazać dla kogo ma być ustanowiony kurator, w jakiej
sprawie oraz należy podać personalia osoby, która ma zostać kuratorem. Wniosek należy opłacić, opłata
wynosi 40 zł. Wniosek można złożyć albo przed wniesieniem pozwu o zaprzeczenie ojcostwa albo
równocześnie z pozwem (wniosek musi stanowić odrębny dokument). W omawianym wzorze przyjęto,
że wniosek o ustanowienie kuratora został złożony przed wniesieniem pozwu.
[3] Zgodnie z art. 63 k.r.o. mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w

ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie
później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.
[4] W uzasadnieniu należy wskazać wszystkie okoliczności przemawiające za tym, że mąż matki nie
jest ojcem dziecka.
[5] Pismo procesowe powinno zawierać podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub
pełnomocnika. Podpis powinien być własnoręczny, odtworzony mechanicznie na piśmie procesowym
wzór podpisu nie spełnia wymogu przewidzianemu w art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c. Zgodnie z art. 126 § 5
k.p.c. pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem
elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Po dniu 1 lipca 2016 r. pismo procesowe wniesione za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP.
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