
Biała Podlaska, dnia 5 maja 2014 r.  

 

     SĄD  REJONOWY W  BIAŁEJ PODL. 

      III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH 

                                             UL. BRZESKA 20-22 

                                             21-500 BIAŁA PODLASKA 

      

     Powód:   Kowalska Marta 

                                                                    ul. Brzeska 32 

                                                                    21-512 Zalesie 

     PESEL 1245367899 

        

     Pozwany:1)  Kowalski Adam 

                                                 ul. Brzeska 32 

       21-500 Biała Podlaska 

                                               2) małoletni   Kowalski Wiktor 

                                               ul. Brzeska 32 

                                               21-500 Biała Podlaska 

                                                                                                                                     

 oplata 200 zł  

        

POZEW O  ZAPRECZENIE OJCOSTWA 

wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych 

 

  

Niniejszym pozwem wnoszę o: 

 



1.  ustalenie, że małoletni Kowalski Wiktor urodzony 25.04.2013 roku w 

Białej Podlaskiej przez Kowalską Martę, nie jest synem Kowalskiego 

Adama, urodzonego 04.02.1985 roku; 

 

2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania,  

według norm obowiązujących; 

  

Ponadto wnoszę o: 

 

3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka 

Kowalskiej Elżbiety, Dobryń Duży 8, 21-512 Zalesie na okoliczność, iż 

Wiktor Kowalski nie jest synem Adama Kowalskiego 

 

 

Uzasadnienie 

 

 Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem  Urzędu Stanu 

Cywilnego w Białej Podlaskiej dnia 25.07.2008 roku. Powódka urodziła w dniu 

25.04.2014 roku małoletniego Wiktora Kowalskiego, który nie jest synem 

pozwanego. Małżonkowie od 3 lat tj. od 27 lipca 2011 roku pozostają w 

faktycznej separacji. Pozwany w okresie koncepcyjnym nie obcował cieleśnie z 

żoną, a zatem nie jest naturalnym ojcem dziecka. 

 

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa stron,  

  

 Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oparty jest na normie prawnej 

określonej w art. 102 ustawy o kosztach sądowych. Postępowanie o zaprzeczenie 

ojcostwa wiąże się z obowiązkiem ponoszenia znacznych kosztów sądowych, których 

ze względu na trudną sytuację materialną  powódka nie jest w stanie ponieść bez 



uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny.  Powódka nie  

pracuje, nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Pomaga 

rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego i z tego tytułu jest ubezpieczona w 

KRUS-ie. Wobec powyższego powódka nie miała możliwości poczynić jakichkolwiek 

oszczędności. W związku z powyższym nie posiada środków, z których mogłaby 

ponieść należne koszty sądowe.  

 

 

 

 

        ………………………………… 

          podpis 

Załączniki:  

 

1. odpis skrócony aktu małżeństwa, 

2. odpis  skrócony aktu urodzenia, 

3. 3 odpisy pozwu wraz z załącznikami, 

4. oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, 

 


