
                                                                                 Białystok, dnia ...................... 

 

WZÓR  
 

Sąd Rejonowy  

w Białymstoku 

Wydział Rodzinny i Nieletnich 

 

 

Powód małoletni: ........................................................ 

                        …………………………………… 

                        (imię, nazwisko, dokładny adres, PESEL*) 

 

reprezentowany przez matkę 

                        ........................................................ 
                              (imię, nazwisko, dokładny adres, PESEL *)  

                               e-maila, numer telefonu, telegramu czy też faksu**) 

    

Pozwany: ........................................................ 

                        …………………………………… 
                              (imię, nazwisko, dokładny adres, PESEL *)  

                              e-maila, numer telefonu, telegramu czy też faksu**) 

 

wolne od opłaty sądowej 

 

 
POZEW O USTALENIE OJCOSTWA I ALIMENTY  

 

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

1) ustalenie, że pozwany ........................ z zawodu ....................., ur ................., zam. ................... jest 

ojcem mał. ..................... ur. ....................., którego(rej) akt urodzenia sporządzony został w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w  ................... za nr ......................; 

2) nadanie (lub nie nadanie) nazwiska pozwanego dziecku; 

3) orzeczenie, że pozwanemu będzie (lub nie będzie) przysługiwała władza rodzicielska nad 

mał. ...............................; 

4) zasądzenie od pozwanego ...................... na rzecz mał. .......................... 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 procesu; 

6) nadanie wyrokowi w pkt 4  rygoru natychmiastowej wykonalności. 

 

W pozwie należy zawrzeć informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego 

sposobu rozwiązywania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęły, wyjaśnienie przyczyny ich nie 

podjęcia 
 

UZASADNIENIE 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

........................................... 
        (własnoręczny podpis) 

 

Dodatkowe wyjaśnienia na odwrocie 



 

Załączniki:  

 

1. odpis pozwu i załączników  

2. odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego 

 

Dodatkowe informacje:  

 
Podanie numeru PESEL wnioskodawcy jest obowiązkowe, natomiast uczestnika - o ile istnieje taka możliwość. 

Dodatkowo wnioskodawca może wskazać numer telefonu, adres mailowy, numeru telegramu czy też faksu, celem 

uproszczonej formy przyśpieszenia rozpoznania wniosku, zgodnie z Dz.U.2014.101  art. 149 (1) 

 

Każde pismo procesowe dla wywołania oczekiwanych skutków musi być podpisane przez osobę działającą.  

 
Skompletowane dokumenty należy złożyć w biurze podawczym lub przesłać pocztą do Sądu. 

 
 

 

* informacje obowiązkowe 

 

** informacje nieobowiązkowe 

 
www.bialystok.sr.gov.pl 

 

 


