
 
 

Elbląg, dnia 12 marca 2019 r. 

Do 
Sądu Rejonowego 
Wydział Rodzinny i Nieletnich 
w Elblągu 

Powód: Władysław Kowalski, PESEL …………………… 
małoletni, zam. w Elblągu, ul. Niska 3, reprez. przez opiekuna 
Adama Rybę, zam. w Elblągu, ul. Fabryczna 6. 

 
Pozwani: 1) Jan Nowak, zam. w Pasłęku, ul. Niska 3, 14-400 
Pasłęk  
2) Zofia Nowak, zam. w Pasłęku, ul. Niska 3, 14-400 Pasłęk 

POZEW 

o ustalenie macierzyństwa 

Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego powoda wnoszę o: 
1) ustalenie, że małoletni Władysław Kowalski, urodzony dnia 15 kwietnia 1997 r. w Elblągu, wpisany do ksiąg 

stanu cywilnego jako syn Zofii Kowalskiej, urodzonej dnia 20 grudnia 1972 r., jest synem Zofii Nowak, uro-
dzonej dnia 10 listopada 1972 r., żony pozwanego Jana Nowaka; 

2) zasądzenie od pozwanych solidarnie kosztów procesu według norm przepisanych. 
Ponadto wnoszę o: 

3) wezwanie na rozprawę świadków: 
a) Elżbiety Hinc, zam. w Elblągu, ul. Niska 7, 
b) Henryka Gacy, zam. w Elblągu, ul. Kościelna 32. 

Uzasadnienie 

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 20 stycznia 2018 r. (sygn. akt I C 134/09) zo-
stało ustalone, że małoletni powód nie jest synem Zofii Kowalskiej, wpisanej do jego aktu urodzenia jako jego 
matka. Sąd Rejonowy ustalił, że dziecko Zofii Kowalskiej zmarło przy porodzie, Zofia Kowalska zaś przyjęła – 
za swoje – dziecko pozwanej Zofii Nowak, która w tym czasie znajdowała się „na porodówce” w Szpitalu 
w Elblągu. 

Dowód: akta Sądu Rejonowego w Elblągu, sygn. akt I C 134/09. 
Pozwani łożą wprawdzie na utrzymanie małoletniego powoda, nadal jednak podtrzymują twierdzenie, że jest 

on synem ich zmarłej krewnej Zofii Kowalskiej. 
W tym stanie rzeczy wniesienie pozwu jest konieczne, a jego żądanie uzasadnione. 

Adam Ryba 
Załączniki: 
1) postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 2 stycznia 2018 r. (sądu opiekuńczego) zezwalające na 

wniesienie pozwu przez opiekuna powoda, 
2) odpis pozwu i załącznika. 
 
 
 
 
 



 
 

Opis 
1. Powództwo opiera się na art. 189 k.p.c. Przepisy k.r.o. nie normują wyraźnie powództwa o ustalenie 

macierzyństwa. 
2. Z pozwem może wystąpić dziecko, jego rzeczywista matka oraz jej mąż. 
3. Należy również zapozwać ojca, gdyż w wyniku ustalenia macierzyństwa nastąpi ustalenie jego ojco-

stwa. 
4. Właściwym sądem jest sąd rejonowy 
5. Pozew jest zwolniony z opłat sądowych. 


