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

Powódka: Dagmara Rusałka, zam. ul. Fiołków 8, 32 – 500 Chrzanów PESEL: 79051436456
Pozwani: Milena Rusałka, zam. ul. Fiołków 8, 32 – 500 Chrzanów, zastępowana przez kuratora [2];
Marcin Rusałka, zam. ul. Fiołków 8, 32 – 500 Chrzanów [3]

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Wnoszę o:
1. ustalenie że pozwany Marcin Rusałka nie jest ojcem pozwanej Mileny Rusałki urodzonej
w dniu 1 czerwca 2016 r.;
2. wezwanie na rozprawę i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków wskazanych
w pozwie;
3. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda;
4. wyznaczenie kuratora dla małoletniej pozwanej;
5. zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz powódki 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 powódka nie
jest zainteresowany polubownym rozwiązaniem sporu.
Uzasadnienie: [4]
Powódka i pozwany Marcin Rusałka są małżeństwem od dnia 5 czerwca 2004 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
Pozwany Marcin Rusałka nie jest ojcem małoletniej pozwanej Mileny Rusałka. W 2014 r.
pozwany Marcin Rusałka wyjechał do Szwecji do pracy wbrew sprzeciwowi powódki, wrócił dopiero
po urodzeniu się dziecka. Sytuacja materialna nie wymagała opuszczenia rodziny. Od kwietnia 2015 r.
powódka pozostaje w nieformalnym związku z Robertem Gruszyńskim, który jest ojcem dziecka.
Dowód: przesłuchanie Roberta Gruszyńskiego, zam. ul. Magnolii 9, 32 – 500 Chrzanów na okoliczność
ojcostwa małoletniej Mileny Rusałki.
W celu uniknięcia wątpliwości powódka zleciła przeprowadzenie testu DNA, który potwierdził,
że ojcem małoletniej pozwanej Mileny Rusałki jest Robert Gruszyński.
Dowód: wyniki badań DNA
Niniejsza publikacja stanowi wyłączną własność właściciela serwisu Jakprawnie.pl spółki Grupa Konsensus sp. z o.o.
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000506348 oraz podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm.).

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.
Dagmara Rusałka
Załączniki:
1. dwa odpisy pozwu
2. wyniki badań DNA
3. 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. Taki kurator zastępuje dziecko w postępowaniu (art. 98§ 2 w zw. z art.
99 k.r.o.).

[3] Zgodnie z art. 69 k.r.o.Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego
męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Matka powinna wytoczyć powództwo o
zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko
dziecku.
[4] W uzasadnieniu należy wskazać wszystkie okoliczności przemawiające za tym, że mąż
matki nie jest ojcem dziecka.
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