
 
          Szczecin, 15 kwietnia 2019 r.  
 
 

      (przykładowy sąd rejonowy) 
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum  w Szczecinie  
Wydział VIII Rodzinny i Nieletnich  
ul. Kaszubska 42  
70-227 Szczecin  

 
 
 
 
Powodowie:  
1. Natalia Jaworska  PESEL 94101521505  

2. małoletni Dawid Jaworski PESEL 13010521606, reprezentowany przez przedstawicielkę 
ustawową Natalię Jaworską  
 
oboje zamieszkali ul. Wyzwolenia 16/16, 71-225 Szczecin,  
reprezentowani przez r. pr. Zofię Zetkowską, adres do doręczeń ul. Mickiewicza 6/5 71-224 
Szczecinie  
 
Pozwany:  
Francesco Tarazzino, zamieszkały Włochy, Mediolan, Via Leone 125 
 
 
  

POZEW  O USTALENIE OJCOSTWA I ROSZCZENIA Z TYM ZWIĄZANE 
 

Działając w imieniu powodów (pełnomocnictwo w załączeniu) wnoszę o:  
 
1. ustalenie, że Francesco Tarazzino,  urodzony 21 marca 1994 r. w Mediolanie (Włochy), syn 
Stefano i Moniki   jest ojcem małoletniego Dawida Jaworskiego, urodzonego 23 stycznia 2017 r. w 
Szczecinie, syna Natalii Jaworskiej (akt urodzenia nr …...........);  

2. pozostawienie małoletniemu Dawidowi Jaworskiemu  nazwiska „Jaworski”;  

3. pozbawienie Francesco Tarazzino  władzy rodzicielskiej nad małoletnim Dawidem Jaworskim;  

4. zasądzenie od pozwanego Francesco Tarazzino  na rzecz małoletniego Dawida Jaworskiego 
alimentów w wysokości po 500 złotych miesięcznie, płatnych z góry do 10. dnia każdego miesiąca 
z ustawowymi odsetkami  w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając  od dnia 
wniesienia pozwu;  

5. zasądzenie od pozwanego Francesco Tarazzino  na rzecz  powódki Natalii Jaworskiej kwoty 
2000 złotych z ustawowymi odsetkami  od  daty   wniesienia  pozwu,  tytułem pokrycia 
wydatków związanych z ciążą i porodem; 

 

 



7. udzielenie zabezpieczenia roszczenia o  alimenty na czas trwania niniejszego procesu  poprzez 
zobowiązanie Francesco Tarazzino  do uiszczania na rzecz małoletniego Dawida Jaworskiego 
kwoty po 500 złotych miesięcznie, płatnej z góry  do 10. dnia każdego miesiąca, z ustawowymi 
odsetkami w razie  opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od dnia wniesienia 
pozwu;  

8. zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa 
procesowego według norm przepisanych, 

9. dopuszczenie dowodu:  
 
- z zeznań świadków na okoliczność:  
- z dokumentów na okoliczność:  
- na wypadek kwestionowania przez pozwanego ojcostwa z badań DNA na okoliczność, iż 
pozwany jest biologicznym ojcem małoletniego powoda;  
- z zeznań stron na okoliczność:  
 



 
  
 


