..............................., dnia ...................... r.
(miejscowość, data)

Sąd Rejonowy w ...............................
Wydział .............................................
ul. .....................................................
...........................................................
(oznaczenie i adres właściwego sądu)

Powód: ...........................................................
(imię i nazwisko dziecka)
PESEL: ...........................................................
(nr PESEL dziecka)
reprezentowany przez .................................
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)
zamieszkałych
ul. ...................................................................
........................................................................
(adres zamieszkania)
Pozwany: ...........................................................
(imię i nazwisko pozwanego rodzica)
zamieszkałego
ul. ...................................................................
........................................................................
(adres zamieszkania)
Wartość przedmiotu sporu: .............. zł (słownie: …….. złotych)
(miesięczna wartość alimentów pomnożona przez 12 miesięcy)

Pozew o alimenty
Działając w imieniu małoletniego, wnoszę o:
1) zasądzenie od pozwanego .......................... na rzecz małoletniego ................................
alimentów w kwocie .............. zł miesięcznie, płatnej do rąk przedstawiciela ustawowego
.................... z góry do .............. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w
przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;
2) zabezpieczenie roszczenia poprzez zobowiązanie pozwanego .......................... do uiszczania
na rzecz małoletniego ................................ przez czas trwania sprawy, kwoty .............. zł
miesięcznie, płatnej do rąk przedstawiciela ustawowego .................... z góry do .............. dnia
każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności
którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wniesienia pozwu;
3) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu wg norm przepisanych;
4) nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

(Uzasadnienie powinno zawierać m.in. informację o dacie urodzenia dziecka i personalia rodziców, a
także wskazanie czy rodzice pozostają w związku małżeńskim. Jeśli są rozwiedzeni, należy przedstawić
kopię wyroku rozwodowego, oraz oczywiście akt urodzenia dziecka.
Należy także wskazać, czy pozwany rodzic się wyprowadził i kiedy, czy łożył na utrzymanie dziecka i
kiedy zaprzestał, w jakich kwotach. Warto szczegółowo rozpisać sytuację finansową obojga rodziców
– bieżące miesięczne dochody każdego z rodziców, poprzednie miejsca pracy wraz z osiąganymi
zarobkami, ich wykształcenie, wiek, sytuację mieszkaniową, itd.
Należy szczegółowo rozpisać uzasadnione potrzeby dziecka – wydatki na wyżywienie, na przedszkole
lub szkołę, na odzież, na leczenie, rozrywki.
Jako dowody należy podać wszelkie możliwe dokumenty – zaświadczenia o zarobkach, deklaracje PIT
za ubiegłe lata, rachunki, faktury i paragony, potwierdzenia przelewów bankowych, a w razie braku
dokumentów – przywołać zeznania świadków w tym samego wnoszącego pozew rodzica).

………………………………………………………..
(podpis)

Załączniki:
1) odpis pozwu wraz z załącznikami (wszystkie dowody należy przesłać w 2 egzemplarzach)
2) odpis aktu urodzenia dziecka,
3) zaświadczenie o zarobkach,
4) (inne dowody - jeśli są dokumentami)

Autor wzoru:
Cezary Młotek, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

