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Anna Biernat urodzona 5 kwietnia 2004r na początku 2019r związała się ze swoim kolegą ze
szkoły Igorem Kowalskim urodzonym 2 grudnia 2003r.W połowie 2019r rozpoczęli współżycie
fizyczne.
Na początku maja 2020r. Anna była na wizycie u lekarza ginekologa i dowiedziała się, że jest
w ciąży. Wkrótce poinformowała o tym swojego partnera Igora. Anna była przerażona zaistniałą
sytuacją, zwłaszcza, że jej rodzice w ostatnim czasie stracili pracę. Igor pocieszył swoją partnerkę,
zadeklarował, że wspólnie będą wychowywać dziecko, poinformował, że odziedziczył po swoim
dziadku dwa mieszkania, które wynajmuje za łączną kwotę 2 500 zł. miesięcznie.
Anna i Igor o całej sytuacji poinformowali swoich rodziców. Rodzice Anny- Maria i Roman
Biernat z trudem, ale zaakceptowali fakt, że córka jest w ciąży. Rodzice Igora- Katarzyna i Adam
Kowalscy byli zszokowani zaistniałą sytuacją. Stwierdzili, że syn musi się uczyć, skończyć studia i
nie powinien angażować się w problemy z dzieckiem. Zażądali aby syn zerwał wszelkie kontakty z
Anną i przenieśli Igora do innej szkoły. Igor przesłał Annie wiadomość, że nie będą się już spotykali.
Dnia 5 stycznia 2021r. Anna Biernat urodziła córkę Joannę. Ze szpitala wraz z córką wróciła
do domu swoich rodziców. Rodzice Anny zaciągnęli u swojej rodziny pożyczkę i przekazali córce
2000 zł. na zakup niezbędnych rzeczy dla dziecka. Anna kupiła za te pieniądze dla córki łóżeczko,
wózek i wanienkę.
Anna o narodzinach dziecka chciała poinformować telefonicznie Igora ale ten nie odbiera od
niej telefonu. W tej sytuacji Anna wraz ze swoimi rodzicami dnia 10 stycznia 2021r.pojechali do
Igora i jego rodziców i poinformowali o narodzinach Joanny. Igor i jego rodzice źle przyjęli Annę,
zgodnie uznali, że Igor jest za młody na to, aby ojcem, jego zadaniem jest teraz nauka i Anna
powinna radzić sobie sama. Uznali również, że dziecko powinna utrzymywać ze świadczenia 500
plus, bo Igor nie może płacić żadnych alimentów, gdyż nigdzie nie pracuje, a mieszkania których był
właścicielem dnia 6 stycznia 2021r. darował na rzecz swojego starszego brata.
Na początku kwietnia 2021r. Anna i jej matka Maria Biernat udały się do radcy prawnego z
prośbą o wystąpienie ze stosownym żądaniem. Maria Biernat poinformowała, że wraz z mężem są
zadłużeni i nie są już w stanie utrzymywać wnuczki. Anna podała również, że:
-małoletnia Joanna cierpi na alergię pokarmową, wymaga specjalnego mleka, którego koszt zakupu
wynosi ok. 240 zł. miesięcznie,
-koszt zakupu leków to ok. 70 zł. miesięcznie, pampersów ok. 200 zł. miesięcznie, wyżywienia ok.
200 zł. miesięcznie, środków czystości ok 70 zł. miesięcznie, odzieży ok. 100 zł. miesięcznie,
-ojciec dziecka nie interesuje się córką, nawet jej nie widział i nie przekazał na jej rzecz żadnych
środków finansowych
- w tej sytuacji nie chce aby ojciec dziecka miał jakikolwiek wpływ na wychowanie córki.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny proszę wystąpić z właściwym żądaniem.

