
 
 

Pasłęk, dnia 28 marca 2019 r. 

Do 
Sądu Rejonowego 
Wydział Rodzinny i Nieletnich 
w Elblągu 

Powód: Henryk Kulas, PESEL: ………………………….. 
zam. w Pasłęku, ul. Fabryczna 20, 14-400 Pasłęk 

 
Pozwani: 1) Krzysztof Kulas, małoletni, zam. w Pasłęku, 
ul. Katowicka 8, 2) Irena Kulas, zam. w Pasłęku, 
ul. Katowicka 8. 

POZEW 

o zaprzeczenie ojcostwa 

Wnoszę o: 
1) ustalenie, że pozwany Krzysztof Kulas, urodzony przez pozwaną Irenę Kulas w Elblągu w dniu 2 listopada 

2018 r., nie jest synem powoda Henryka Kulasa urodzonego w dniu 12 lipca 1982 r., 
2) zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 

Uzasadnienie 

Powód i pozwana są małżeństwem od 2010 r. Z małżeństwa tego urodziło się dwoje dzieci: Michalina Kulas, 
urodzona w 2011 r., i Grzegorz Kulas, urodzony w 2015 r. 

Dowód: odpis aktu małżeństwa i odpisy aktów urodzenia. 
W dniu 2 listopada 2018 r. pozwana urodziła pozwanego Krzysztofa Kulas, który nie jest synem powoda. 
Dowód: odpis aktu urodzenia Krzysztofa Kulas. 
Powód bowiem w okresie koncepcyjnym nie obcował z pozwaną Ireną Kulas, gdyż pracował w tym czasie 

w Holandii. Nadto wyniki przeprowadzonych badań DNA wskazują, że pozwany Krzysztof Kulas nie może być 
synem powoda 

Dowód: zaświadczenie o pobycie w Holandii, 
      wyniki badań DNA. 
W tej sytuacji powód nie jest ojcem małoletniego pozwanego, a więc pozew jest w pełni uzasadniony. 

Henryk Kulas 
Załączniki: 
1) odpis aktu małżeństwa, 
2) odpis aktu urodzenia Krzysztofa Kulas, 
3) zaświadczenie o pobycie w Holandii, 
4) wyniki badań DNA, 
5) odpisy pozwu i załączników. 
 
 
Opis 
 

1. Uprawnieni do złożenia pozwu jest mąż matki dziecka, matka, dziecko lub prokurator. 
2. Dziecko w sprawie będzie reprezentowane przez kuratora. Powód nie musi występować o jego ustano-

wienie. 



 
 

3. Pozew powinien zostać złożony w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym mąż dowiedział się o urodze-
niu dziecka. 

4. Pozew powinien odpowiadać ogólnym warunkom pisma procesowego. 
5. Pozew wnosi się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla pozwanego. 
6. Opłata stała 200 zł. 


