……………………………, dnia …………. 201… r.

SĄD REJONOWY
WYDZIAŁ RODZINNY
W ……………………………..
Wartość przedmiotu sporu:
6.000 zł (12 miesięcy x 500 zł)
POWÓDKA: małoletnia ...................................................................................................................,
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………..,
PESEL: ……………………………………………………………………………………………….………………….
działająca przez przedstawicielkę ustawową – matkę ………………………………………….
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………..,
PESEL: ……………………………………………………………………………………………….………………….
POZWANY:

......................................................................................................................................,
zam. ………………………………………………………………………………………………………………………

POZEW O ALIMENTY
Działając imieniem małoletniej córki ………………………………………………….. wnoszę o:

1. zasądzenie od pozwanego ……………………………………………………………….. na rzecz powódki
………………………………………………….. kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych), tytułem
alimentów, w terminie do 15-tego każdego następującego po sobie miesiąca, wraz z
ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności – począwszy od dnia wniesienia
pozwu – płatne do rąk matki małoletniej powódki;
2. zasądzenie od pozwanego, na rzecz powódki kosztów procesu;
3. przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność strony powodowej;
4. spełniając obowiązek informacyjny nałożony art. 187 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - informuję, że matka małoletniej
próbowała porozumieć się z pozwanym w kwestii alimentów, jednak ten nie zamierza
w ogóle partycypować w kosztach utrzymania dziecka.
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UZASADNIENIE
Małoletnia powódka jest dzieckiem pozwanego, pochodzącym ze związku pozamałżeńskiego,
przy czym została ona uznana przez ojca.
Dowód:
1.

Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, na okoliczność treści, w szczególności
wykazania, że pozwany jest ojcem powódki.

Powódka ma obecnie 8 lat, uczęszcza do drugiej klasy szkoły podstawowej. Wcześniej ojciec
łożył na jej utrzymanie po 500 zł miesięcznie i okazyjnie kupował prezenty oraz obuwie i odzież.
Jednak około 3 miesiące przed złożeniem przedmiotowego pozwu, urwał kontakt z córką i jej
matką. Pomimo podejmowanych rozmów ze strony matki dziecka, pozwany oświadczył, że nie
zamierza finansować dłużej utrzymania powódki. Z tej przyczyny koniecznym stało się złożenie
przedmiotowego powództwa.
Matka małoletniej jest zatrudniona w sklepie, gdzie miesięcznie zarabia netto 1500 zł. Matka
wraz z dzieckiem mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. Natomiast pozwany posiada
wykształcenie wyższe, jest inżynierem budownictwa, pracuje jako kierownik budowy za
miesięcznym wynagrodzeniem 5000 zł netto, jest również właścicielem drogiego samochodu
oraz posiada własny dom.
Dowód:
2. zaświadczenia o zarobkach matki powódki,
3. zaświadczenie o zarobkach pozwanego – przy czym konieczne jest tu
zobowiązanie przez Sąd pozwanego, by taki dokument przedłożył do akt sprawy,
4. przesłuchanie stron,
- na okoliczność wykazania wysokości zarobków rodziców powódki oraz ich stanu
majątkowego.
Miesięczny koszt utrzymania powódki w ocenie matki to kwota 900 zł, na co składają się
następujące pozycje.
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

RODZAJ KOSZTU
Wyżywienie
Odzież i obuwie
Dojazd do szkoły
Zajęcia dodatkowe
Lekarstwa/witaminy
Wizyty stomatologiczne
Wyprawka szkolna/pomoce naukowe
Zabawki/rozrywka
Kieszonkowe
Środki higieny, wizyty u fryzjera
Udział w kosztach utrzymania domu/mieszkania

KWOTA MIESIĘCZNA
200 zł
100 zł
50 zł
100 zł
50 zł
50 zł
100 zł
50 zł
50 zł
50 zł
100 zł
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W ocenie matki, wyżej wymienione
w zgromadzonym materiale dowodowym.

koszty

są

zasadne,

znajdują

potwierdzenie

Dowód:
5.
6.
7.
8.

paragony i rachunki,
umowa najmu mieszkania,
faktury za zajęcia dodatkowe,
przesłuchanie stron,
- na okoliczność ustalenia kosztów utrzymania dziecka oraz ich zasadności.

Również uzasadnione jest żądanie alimentów przekraczających 50% kosztów utrzymania
dziecka, gdyż małoletnia powódka pozostaje pod stałą opieką matki, która się nią zajmuje,
pomaga odrabiać lekcje, chodzi do lekarza, na wywiadówki. Tym samym matka swój obowiązek
realizuje nie tylko poprzez finansowe zaspokajanie potrzeb dziecka, ale też za sprawą sowich
codziennych starań o prawidłowy rozwój powódki.
*****
Reasumując, pozew o rozwód stał się konieczny i jest w pełni uzasadniony.

Za powódkę – matka

Załączniki:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. Odpis pozwu wraz z załącznikami.
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