
miejscowość, dnia …………………..  
 

Sąd Rejonowy w ………………….  
Wydział Rodzinny i Nieletnich 
ul. .…..………………………………….. 
00-000 .………………………………. 

 
 

Powód: 
(matka dziecka lub mąż matki)................................................... 

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

 
 
 

Pozwany 
1. (matka dziecka lub mąż matki)................................................... 

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

 
2. (dziecko) ................................................... 

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

 
 
 
Opłata sądowa: 200 zł 
 

POZEW 
o zaprzeczenie ojcostwa  

Działając w imieniu własnym wnoszę o: 
1. ustalenie, że pozwany ......... (imię i nazwisko małoletniego), urodzony przez powoda/pozwaną 

.......... (imię i nazwisko matki małoletniego) w ................. (miejsce i data urodzenia małoletniego), 
nie jest synem powoda/pozwanego ................. (imię i nazwisko powoda); 

2. zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, 
 
 

Uzasadnienie 
W uzasadnieniu należy wskazać przyczyny, które w ocenie powoda uzasadniają złożenie pozwu, 
tzn. własnymi słowami opisać przebieg wydarzeń od momentu poczęcia dziecka, aż do momentu, 
w którym zmuszeni jesteśmy sądownie zaprzeczyć ojcostwu. Istotne jest, aby przedstawić 
następujące fakty:  
- wskazać osoby rodziców i w miarę możliwości potwierdzić to dowodami, np. zdjęcia, listy, 
pocztówki;  
- stosunkowo dokładnie określić okoliczności (miejsce i czas) poczęcia dziecka. 
- 

 
 

 
podpis własnoręczny powoda 

 
Załączniki:  
1. odpis pozwu i załączników w 3 egzemplarzach,  
2. odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego, 



UWAGA: 
 
Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i 
matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko samemu dziecku. Matka powinna wytoczyć 
powództwo przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – również przeciwko samemu 
dziecku. 
 
 
Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od dnia 
w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Matka dziecka może wytoczyć 
powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka. 
 
Wnosząc sprawę o zaprzeczenie ojcostwa konieczne jest złożenie odrębnego wniosku o 
ustanowienie kuratora celem reprezentowania małoletniego dziecka w sprawie o 
zaprzeczenie ojcostwa (w 3 egzemplarzach ze wskazaniem kandydata na kuratora – 
wniosek płatny 100 złotych). 


