
Gdynia, dnia 2 października 2017 roku 

Sąd Rejonowy w Gdyni 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich 

ul. Jana z Kolna 55  

81-354 Gdynia 

 

Powód:  Jan Kowalski 

ul. Morska 1/2  

 81-350 Gdynia 

 PESEL: 90052203145 

Pozwany: 1. Mateusz Kozak 

 ul. Toruńska 1 

 81-350 Gdynia 

 reprezentowany przez 

przedstawiciela ustawowego - matkę 

 Janinę Kozak 

ul. Toruńska 1 

 81-350 Gdynia 

 

2. Janina Kozak 

ul. Toruńska 1 

 81-350 Gdynia 

 

POZEW O  

USTALENIE OJCOSTWA 

 Działając w imieniu własnym, wnoszę o: 

1. ustalenie, że powód Jan Nowak, syn Marii i Jana Nowak, urodzony dnia 22 maja 1990 r. w 

Gdyni, jest ojcem pozwanego małoletniego Jana Kozaka urodzonego przez pozwaną Janinę 

Kozak w 2017 r. w Gdyni,  którego akt urodzenia o nieznanym numerze został sporządzony w 

Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdyni; 

2. nadanie pozwanemu małoletniemu Mateuszowi Kozakowi nazwiska „Nowak”; 
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3. dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność: spotykania 

się przez strony, wspólnego zamieszkiwania przez strony, dobrych relacji między stronami, 

współżycia w okresie koncepcyjnym, zajścia w ciążę przez pozwaną, przeprowadzki 

pozwanej do rodziców, unikania powoda przez pozwaną, negatywnego stosunku rodziców 

pozwanej do powoda, próby podejmowania przez powoda kontaktów z pozwaną oraz 

dzieckiem, zaprzeczania ojcostwa powoda przez pozwaną i jej rodziców; 

4. dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodu z zeznań:  

a. Marioli Kowalskiej (wezwanie na adres: ul. Toruńska 13/2 81-350 Gdynia) na 

okoliczność: spotykania się przez strony, wspólnego zamieszkiwania przez strony, 

dobrych relacji między stronami, współżycia w okresie koncepcyjnym, zajścia w 

ciążę przez pozwaną, przeprowadzki pozwanej do rodziców, unikania powoda przez 

pozwaną, negatywnego stosunku rodziców pozwanej do powoda, próby 

podejmowania przez powoda kontaktów z pozwaną oraz dzieckiem, zaprzeczania 

ojcostwa powoda przez pozwaną i jej rodziców; 

b. Tadeusza Nowaka (wezwanie na adres: ul. Tczewska 12 81-350 Gdynia) na 

okoliczność: okoliczność: spotykania się przez strony, wspólnego zamieszkiwania 

przez strony, dobrych relacji między stronami, współżycia w okresie koncepcyjnym, 

zajścia w ciążę przez pozwaną, przeprowadzki pozwanej do rodziców, unikania 

powoda przez pozwaną, negatywnego stosunku rodziców pozwanej do powoda, próby 

podejmowania przez powoda kontaktów z pozwaną oraz dzieckiem, zaprzeczania 

ojcostwa powoda przez pozwaną i jej rodziców; 

c. Tomasza Michalaka (wezwanie na adres: ul. Morska 2/4 81-350 Gdynia) na 

okoliczność: okoliczność: spotykania się przez strony, wspólnego zamieszkiwania 

przez strony, dobrych relacji między stronami, współżycia w okresie koncepcyjnym, 

zajścia w ciążę przez pozwaną, przeprowadzki pozwanej do rodziców, unikania 

powoda przez pozwaną, negatywnego stosunku rodziców pozwanej do powoda, próby 

podejmowania przez powoda kontaktów z pozwaną oraz dzieckiem, zaprzeczania 

ojcostwa powoda przez pozwaną i jej rodziców; 

5. dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodu z dokumentów wymienionych w treści pozwu na 

okoliczności tam wskazane; 

6. dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodu z badań DNA; 

7. zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu. 

Oświadczam, że podjąłem próbę mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporym 

jednakże bezskutecznie. 
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UZASADNIENIE 

W pierwszej kolejności powód oświadcza, że nie jest mu znana dokładna data urodzenia 

małoletniego Mateusza Kozaka oraz, że z powodu braku dostatecznych danych nie był w stanie 

uzyskać skróconego odpisu aktu urodzenia małoletniego.  

 Powód oraz pozwana Janina Kozak, byli w związku od 2014 roku do stycznia 2016 r. 

Początkowo spotykali się kilka razy w tygodniu w mieszkaniu powoda lub w mieszkaniu rodziców 

pozwanej. Od początku 2015 r. zamieszkali razem w mieszkaniu powoda, ze względu na brak 

akceptacji powoda przez rodziców pozwanej. Od początku znajomości współżyli ze sobą regularnie.  

 Dowód: przesłuchanie stron  

   zeznania świadka Marioli Kowalskiej  

   zeznania świadka Tadeusza Nowaka 

W grudniu 2016 r. pozwana poinformowała powoda, że jest w trzecim miesiącu ciąży. Powód 

bardzo ucieszył się z tego powodu i przekazał informację swoim rodzicom oraz najbliższym 

przyjaciołom.   

 Dowód: przesłuchanie stron  

   zeznania świadka Marioli Kowalskiej  

   zeznania świadka Tadeusza Kowalskiego  

   zeznania świadka Tomasza Michalaka  

W styczniu 2017 r. pozwana, pod namową rodziców, wyprowadziła się od pozwanego i 

zamieszkałą ze swoimi rodzicami. Pozwana oraz jej rodzice, argumentowali to potrzebą zapewnienia 

pozwanej należytej opieki.   

 Dowód: przesłuchanie stron   

   zeznania świadka Marioli Kowalskiej  

   zeznania świadka Tadeusza Kowalskiego  

   zeznania świadka Tomasza Michalaka  

Od czasu zamieszkania pozwanej u rodziców relacja między stronami ulegała stopniowemu 

pogarszaniu. Rodzice zabraniali pozwanej spotykać się z powodem poza ich domem. Argumentowali 

to troską o zdrowie córki i nienarodzonego dziecka. Z czasem powód był coraz rzadziej przyjmowany 

w miejscu zamieszkania pozwanej. Osłabieniu uległy również kontakty telefoniczne, a rodzice 

pozwanej wprost zaczęli mówić, że nie chcą go w swojej rodzinie a dziecko z pewnością nie jest jego. 

Powód proponował przeprowadzenie badań DNA wraz z pokryciem kosztów, jednakże strona 

przeciwna nie wyraziła zgody.   

 Dowód: przesłuchanie stron   
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   zeznania świadka Marioli Kowalskiej  

   zeznania świadka Tadeusza Kowalskiego  

   zeznania świadka Tomasza Michalaka  

   wydruk korespondencji SMS  

   badania DNA 

W lipcu 2017 r. powód dowiedział się o urodzeniu dziecka przez pozwaną. Od powzięcia tej 

informacji do dnia złożenia pozwu, powodowi nie udało się zobaczyć z pozwaną ani dzieckiem. Przy 

próbach kontaktu, był zbywany informacją, że nie jest ojcem dziecka. Jednakże, wg wiedzy powoda, 

w okresie koncepcyjnym pozwana współżyła wyłącznie z nim, stąd też jest on pewien, że jest ojcem 

dziecka.  Ponadto do momentu dowiedzenia się o ciąży tj. do grudnia 2016 r. relacje między stronami 

układały się wzorowo.   

 Dowód: przesłuchanie stron   

   zeznania świadka Marioli Kowalskiej  

   zeznania świadka Tadeusza Kowalskiego  

   zeznania świadka Tomasza Michalaka  

   wydruk korespondencji SMS między stronami  

   badania DNA 

 

 

 

Jan Kowalski   

 

 

Załączniki: 

1. 3 odpisy pisma wraz z załącznikami,  

2. wydruk korespondencji sms między stronami 


