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Kazus nr 1/22- prawo rodzinne i opiekuńcze 

 

Adam Zielonka i Anna Wójcik poznali się w 2018r, wkrótce potem zamieszkali razem w Bytomiu 

przy ul. Papuziej 2 i nawiązali pożycie fizyczne. W połowie 2020 r. pan Adam zauważył, że jego 

partnerka dziwnie się zachowuje, jest nieobecna, często siedzi przed komputerem i z kimś 

koresponduje. W listopadzie 2020r Anna Wójcik poinformowała swego partnera, że jest w drugim  

miesiącu ciąży. Nalegała aby Adam Zielonka uznał swoje ojcostwo. W grudniu 2020r Adam Zielonka 

uznał przed Kierownikiem UCS swoje ojcostwo w stosunku do dziecka Anny Wójcik. Anna Wójcik 

potwierdziła uznanie. 

Adam Zielonka bardzo cieszył się z zaistniałej sytuacji, poinformował pod koniec grudnia 2020r 

swoją matkę, że spodziewa się potomka. Matka pana Adama powiedziała mu wówczas, że jako dziecko 

miał wypadek,  co spowodowało, że jest nieodwracalnie bezpłodny. 

Adam Zielonka był zszokowany tym, co usłyszał. Zastanawiał się nad zachowaniem partnerki, 

rozmawiał ze znajomymi i ustalił, że Anna Wójcik od kilku miesięcy spotyka się z jego kuzynem Janem 

Pietrakiem, z którym ostatnio była na wczasach. Adam Zielonka wyprowadził się od swojej partnerki i 

zamieszkał w Katowicach przy ul. Polnej 2. 

Anna Wójcik urodziła syna Dawida Zielonkę dnia 7 czerwca 2021r. Po urodzeniu dziecka od 

razu wystąpiła do sądu o zasądzenie alimentów. Wyrokiem zaocznym SR w Tychach z dnia 5 stycznia 

2022r (sygn. akt IV RC 356/2021) zasadzono od ojca dziecka alimenty w wysokości po 800 zł. 

miesięcznie począwszy od dnia 7 czerwca 2021r. Wyrok jest prawomocny. 

Na początku marca 2022r Adam Zielonka został poinformowany, że jego wynagrodzenie 

zostało zajęte przez komornika i potrącono mu 10 000 zł. tytułem zaległych alimentów. 

Adam Zielonka w kwietniu 2022r udał się do radcy prawnego celem wystąpienia ze stosownym 

żądaniem mając na uwadze ochronę jego interesu. Adam Zielonka chciałby również zwrotu 

wypłaconych alimentów. 

 
 


