
Biała Podlaska, dni a 8 września 2016 r. 

 

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

ul. Brzeska 20-22 

21-500 Biała Podlaska 

 

Powód: Patrycja Kowalska działająca w imieniu Damiana Kowalskiego 

ul. Krzywa 6/15 

21-500 Biała Podlaska 

PESEL Patrycji Kowalskiej 90071307869 

PESEL Damiana  Kowalskiego 16280108277 

 

Pozwany: Kurator ustanowiony w miejsce zmarłego Damiana Kowalskiego  

Teresa Nowak 

Krasówka 2 

21-532 Piszczac 

 

 

POZEW O USTALENIE OJCOSTWA 

 

 

W imieniu małoletniego Damiana Kowalskiego, wnoszę o: 

1. ustalenie, że Damian Kowalski urodzony dnia 22 stycznia 1987 r., w Białej 

Podlaskiej, zmarły dnia 20 listopada 2015 r., w Rossoszu - reprezentowany przez 

pozwanego kuratora ustanowionego w jego miejsce, jest ojcem małoletniego 

Damiana Kowalskiego, urodzonego dnia 1 sierpnia 2016 r., w Białej Podlaskiej, 

syna Patrycji Kowalskiej.  

 

UZASADNIENIE 

 

Dnia 1 sierpnia 2016 r., urodził się Damian Kowalski, którego matką jest 

powódka Patrycja Kowalska, ojcem zaś zmarły Damian Kowalski. 

 

Dowód: skrócony odpis aktu urodzenia Damiana Kowalskiego 

skrócony odpis zgonu Damian Kowalskiego 

 



Zmarły Damian Kowalski nie zdążył uznać swojego syna Damiana Kowalskiego, 

gdyż zmarł przed jego urodzeniem. Zmarły Damian Kowalski wiedział, iż powódka 

spodziewa się ich wspólnego dziecka, i bardzo cieszył go fakt, iż na świat przyjdzie 

jego dziecko. Niestety dnia 20 listopada 2015 r., Damian Kowalski zmarł na skutek 

utonięcia. 

Powódka wraz ze zmarłym Damianem Kowalski byli przez kilka ostatnich lat 

tworzyli udany związek, aczkolwiek jeszcze nie mieszkali ze sobą. W przyszłości 

planowali sformalizować swój związek i założyć rodzinę. Powódka bardzo mocno 

przeżyła śmierć Damiana Kowalskiego, załamała się, jej kondycja psychiczna jest 

bardzo mocna nadszarpnieta. W tych trudnych chwilach wiedziała jednak zawsze, że 

na świat przyjdzie ich syn i musi żyć i prawidłowo fukcjonować właśnie dla dziecka. 

Powódka z powodów finansowych, stara się o uzyskanie renty rodzinnej dla 

małoletniego Damian Kowalskiego, dlatego też zasadne jest wniesienie niniejszego 

pozwu. 

 

Załączniki: 

1. odpis skrócony aktu urodzenia Damiana Kowalskiego. 

2. odpis skróconego aktu zgonu Damiana Kowalskiego. 

 


