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Miejscowość, dnia ………………. 

 

Sąd Rejonowy 

w …….. (miejscowość, w której ma siedzibę sąd), 

Wydział Rodzinny i Nieletnich 

 

 

Powód: ………..  

                                                               (imię i nazwisko dziecka, które jest uprawnione do 

alimentów oraz dokładny adres i nr PESEL) 

  

reprezentowany przez: 

………………………….  

(imię i nazwisko osoby reprezentującej dziecko w procesie, 

czyli jeden z rodziców, opiekun prawny, rodzina zastępcza,  

wraz z adresem zamieszkania i nr PESEL), 

 

Pozwany:…………… 

(imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby – jeśli znamy to także nr PESEL,  

od której chcemy uzyskać alimenty) 

 

 

Wartość przedmiotu sporu:………………(miesięczna wysokość alimentów x 12 miesięcy) 

 

 

POZEW O ALIMENTY 

 

W imieniu małoletniego …… (imię i nazwisko dziecka, na rzecz którego mają zostać orzeczone 

alimenty) 

wnoszę o: 
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1. Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego ………….. (imię i nazwisko pozwanego tj. 

ojca dziecka) kwoty ……………. (wysokość świadczenia alimentacyjnego o jaką ubiega się 

powód – określić liczbą) złotych, słownie: ………….. miesięcznie, płatnych każdorazowo 

do rąk powoda…….. (imię i nazwisko powoda) jako przedstawiciela ustawowego dziecka 

do dnia ……. (do którego w każdym miesiącu świadczenie ma być spełniane np. do 10-

tego dnia miesiąca) z góry, poczynając od dnia……... (termin, od którego chcemy 

otrzymywać świadczenia alimentacyjne – dokładna data), wraz z ustawowymi 

odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat. 

2. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę. 

3. Nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności. 

4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu. 

5. Przesłuchanie w charakterze świadka …….. (imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby, 

którą chcemy powołać na świadka)  

Nadto, 

6. Udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych przez wydanie postanowienia 

nakazującego pozwanemu płacenie do rąk powoda kwoty …… (wysokość świadczenia 

alimentacyjnego o jaką ubiega się powód – określić liczbą) tytułem kosztów 

przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny przez czas trwania procesu, płatnej 

do…….. (do którego w każdym miesiącu świadczenie ma być spełniane np. do 10-tego 

dnia miesiąca) dnia każdego miesiąca z góry począwszy od dnia wniesienia niniejszego 

pozwu wraz z ustawowymi odsetkami w wypadku zwłoki w płatności każdej z kwot oraz 

7. Zobowiązanie pozwanego ….. (imię i nazwisko) do przedstawienia sądowi      

zaświadczenia    o    wysokości   dochodów  netto uzyskiwanych   przez   pozwanego   za 

ostatnie  6  miesięcy.   

7. A) W przypadku stwierdzenia barku oficjalnego dochodu, zezwolenie dopuszczenia 

dowodów z portali społecznościowych (zdjęcia, filmiki) świadczących o życiu 

pozwanego na godnym poziomie. 

 

    Uzasadnienie: 

Przykładowe uzasadnienie: Powódka  jest  córką  ……. (imię i nazwisko  matki dziecka)  i ……… 

(imię i nazwisko ojca dziecka). Rodzice powódki nie mają ślubu, nie mieszkają razem i nie  
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prowadzą  wspólnego  gospodarstwa domowego. Pozwany w …. roku wyprowadził się od 

powódki i jej matki i osiedlił się wraz z nową konkubiną poza Warszawą – dlatego pozew o 

alimenty w oparciu o art. 32 k.p.c. składany jest w miejscu zamieszkania powódki. Pozwany 

najprawdopodobniej pracuje za granicą jako podwykonawca lub pracownik fizyczny na 

budowach i osiąga znaczny dochód. Pozwany nie utrzymuje z powódką ani jej matką 

kontaktu i nie pomaga w bieżącym życiu. Co istotne pozwany uważa,  że skoro  córka  

mieszka  z  matką, to ta powinna pokrywać jej utrzymanie i zapewnić jej wychowanie. 

Powódka nie zna dokładnej  wysokości zarobków pozwanego, ale jego możliwości 

zarobkowe ocenia na kwotę ….. zł  netto (wysokość – określić liczbą) ze względu na jego 

kwalifikacje oraz doświadczenie, a także fakt, iż na portalach społecznościowych publikuje 

zdjęcia na których odbywa zagraniczne wycieczki, jeździ imponującymi samochodami oraz 

ubiera się w modną odzież.  

Dowód:     odpis     aktu     urodzenia     powódki,     zeznania     pozwanego     i     matki    

powódki 

Zaspokojenie niezbędnych potrzeb powódki wymaga miesięcznych nakładów pieniężnych    

w wysokości około  ……………. zł. (wysokość – określić liczbą) Matka powódki sprawuje  nad  

nią osobistą pieczę, dlatego jej udział w kosztach utrzymania powódki powinien zostać  

odpowiednio zmniejszony.  Na w/w kwotę miesięcznie składają się przede wszystkim; koszty 

utrzymania mieszkania, wyżywienie, ubrania, środki czystości oraz opłata za przedszkole,  

do  którego powódka uczęszcza od  …… roku (wpisać dokładna datę rozpoczęcia)    

Dowód:    rachunek     za     przedszkole , zaświadczenie   o    wysokości    czynszu,    zestawienie    

wydatków    związanych    z    bieżącym    utrzymaniem    powódki 

Matka powódki pracuje w  …. (podać rodzaj zatrudnienia i określić stanowisko pracy) i ze 

stosunku pracy pobiera wynagrodzenie w wysokości  …… zł  (wysokość – określić liczbą).      

Dowód:    zaświadczenie  o  wysokości  zarobków  powódki 

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne powództwo wraz z wnioskiem o jego 

zabezpieczenie należy uznać za uzasadnione i konieczne, gdyż pozwany nie realizuje 

ciążącego  na    nim    obowiązku    alimentacyjnego  i   powódka utrzymywana  jest  obecnie  

wyłącznie  przez  matkę.     
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Nadto należy zauważyć, że wniosek   o   zobowiązanie   do   złożenia   przez   pozwanego    

zaświadczenia    o    wysokości    zarobków    znajduje    uzasadnienie    w    treści    art.    248    

§    1    k.p.c. i winien zostać pozytywnie rozpatrzony. 

 

POUCZENIE DO UZASADNIENIA: W uzasadnieniu pozwu o alimenty trzeba wskazać przede 

wszystkim, że na pozwanym spoczywa obowiązek alimentacyjny względem dziecka, gdyż 

jest on jego ojcem/matką. Ponadto trzeba wskazać usprawiedliwione potrzeby dziecka np. 

wyżywienie, ubrania, przybory szkolne, lekarstwa, przedmioty potrzebne do rozwijania 

uzdolnień. Należy również podać, że pozwany ma możliwości zarobkowe i majątkowe 

umożliwiające spełnianie świadczeń alimentacyjnych. Należy wskazać, że powód nie ma 

dochodów umożliwiających pokrycie całości kosztów utrzymania dziecka. Każdy z 

przytoczonych argumentów musi być poparty dowodem np. zaświadczenia o zarobkach, 

deklaracje PIT za  ubiegłe  lata,  rachunki,  faktury  i  paragony,  potwierdzenia  przelewów  

bankowych,  a  w  razie  braku dokumentów – należy się powołać na zeznania świadków w 

tym samego wnoszącego pozew rodzica. 

Fakultatywnie można w uzasadnieniu powołać się na przykładowe orzeczenia Sądu 

Najwyższego, które stanowią interpretacje obowiązujących przepisów i wynikających z nich 

obowiązków alimentacyjnych np.: 

 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2000 r., sygn. akt I CKN 1538/99 

Trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby 

dzieci, zmuszeni są oni dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami, chyba że 

takiej możliwości są pozbawieni w ogóle. 

 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 1998 r., sygn. akt I CKN 521/98 

Należyte przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej może również obejmować studia 

wyższe, jeżeli tylko uzdolnienia dziecka, jego ambicje i wytrwałość okażą się wystarczające 

do tego, by studia te rozpocząć, kontynuować i pomyślnie zakończyć. Z tej przyczyny w 

odniesieniu do dzieci, które osiągnęły pełnoletniość, należy brać pod rozwagę to, czy 

wykazują chęć dalszej nauki oraz czy ich zdolności oraz cechy charakteru pozwalają na 

kontynuowanie nauki. 

Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentowania studiującego dziecka przez 

powoływanie się na to, że mogłoby ono już „utrzymać się samodzielnie”, gdyby podjęło pracę 
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z chwilą osiągnięcia średniego wykształcenia. Jedynie brak pozytywnych wyników w nauce 

uzasadniałby ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców. 

 

       ……………………                             

                                 (Własnoręczny podpis powoda – lub przedstawiciela ustawowego) 

Załączniki: 

1. odpis pozwu, 

2. odpis aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko urodziło się w małżeństwie wystarczy 

skrócony odpis aktu urodzenia, gdy dziecko jest pozamałżeńskie wymagany jest zupełny 

odpis aktu urodzenia), 

3. zaświadczenie o wysokości dochodów  

i inne wymienione w pozwie. 

 

Wszystkie załączniki powinny być dołączone do pozwu w ilości odpowiadającej ilości 

uczestników postępowania 

 

DODATKOWE POŁUCZENIA: 

1. Osoba dochodząca świadczeń alimentacyjnych jest zwolniona z kosztów sądowych. 

2. W sprawach o alimenty właściwy miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, 

ewentualnie –  miejsca zamieszkania uprawnionego dziecka. Wybór właściwości 

miejscowej sądu należy do powoda. W sytuacji, gdy pozwany ma miejsce zamieszkania 

za granicą trzeba wnieść pozew do sądu miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. 

3. Punkt 1 w części wnioskowej musi wystąpić w pozwie o alimenty obligatoryjnie, punkty 

2 – 7 są fakultatywne. 

4. Osoba dochodząca świadczeń alimentacyjnych może wnioskować o ustanowienie dla 

niej adwokata. 

5. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne jako świadczenia okresowe przedawniają się z 

upływem 3 lat. Fakt ten uprawnia osobę uprawnioną do dochodzenia również zaległych 

alimentów. Uprawniony może zgłosić roszczenie o alimenty należne za okres sprzed 

wytoczenia powództwa, jeśli oczywiście w tym okresie obowiązek alimentacyjny nie był 

wykonywany. W tej sytuacji Sąd zasądzi odpowiednią sumę pieniężną, która odpowiadać 
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będzie wartości niezaspokojonych potrzeb dziecka z czasu przed wniesieniem 

powództwa. Należy przy tym pamiętać, że dodatkowym warunkiem dopuszczalności 

dochodzenia roszczeń alimentacyjnych za okres poprzedzający wytoczenie powództwa, 

jest wykazanie, że potrzeby dziecka pozostały niezaspokojone lub że na ich pokrycie 

zostały zaciągnięte przez dziecko zobowiązania względem osoby trzeciej (np. zapłata 

zaległego czynszu najmu mieszkania, zwrot pożyczki zaciągniętej na zakup środków 

żywności czy na leczenie). Podobnie Sąd nie będzie mógł odmówić zasądzenia 

alimentów, jeśli potrzeby dziecka zostały zaspokojone, ale z jego własnych środków, 

których uprawniony do alimentacji nie ma obowiązku zużywania na zaspokojenie swych 

bieżących potrzeb (np. gdy dziecko sprzedało jakiś składnik swojego majątku, aby 

uzyskać środki  na pokrycie kosztów swojego utrzymania). W przeciwnym wypadku 

zasądzenie alimentów wstecz nie będzie zasadne. 

6. Wraz z pozwem o alimenty albo później - podczas postępowania sądowego można 

złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa czyli zobowiązanie pozwanego do zapłaty 

uprawnionemu jednorazowo albo okresowo – określonej sumy pieniężnej w trakcie 

trwania procesu (patrz punkt 6 pozwu) jeszcze zanim zapadnie wyrok. Ma ono na celu 

zabezpieczenie finansowe uprawnionego podczas niejednokrotnie długiego 

postępowania sądowego. 
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