
WZÓR 
 

 

(miejscowość i data) 

 

 

Sąd Rejonowy w Dębicy 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich 

ul. Słoneczna 3 

39-200 Dębica 

 

 

Powód (imię, nazwisko małoletniego), reprezentowany przez matkę/ojca (imię, nazwisko, PESEL 

i dokładny adres z kodem pocztowym i numer telefonu) 

 

Pozwany (imię, nazwisko, PESEL i dokładny adres z kodem pocztowym) 

 

Wartość przedmiotu sporu (określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda cyfrowo w złotych) 

 

Pozew o alimenty 

 

w imieniu małoletniego (imię, nazwisko małoletniego dziecka, dla którego mają być orzeczone alimenty)  

 

wnoszę o: 

 

I. zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego (imię, nazwisko pozwanego) kwoty (określenie wysokości kwoty 

świadczenia cyfrowo oraz słowie w złotych) miesięcznie płatnych do rąk matki/ojca (imię, nazwisko matki/ojca 

reprezentanta), jako ustawowego przedstawiciela do dnia (dzień miesiąca do którego świadczenie ma być 

płatne) każdego miesiąca z góry, poczynając od dnia (określenie terminu płatności świadczenia) wraz z 

ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat; 

 

II. wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę; 

 

III. nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. 

 

Uzasadnienie 

 

W uzasadnieniu należy wskazać przyczyny, które w ocenie powoda uzasadniają złożenie pozwu, tj. 

a) przedstawienie aktualnej sytuacji rodzinnej i majątkowej strony powodowej, tj. 

- kogo ma na utrzymaniu poza powodem, rodzic, u którego mieszka powód, 

- czy rodzic ten jest zamężny lub pozostaje w konkubinacie, 

- jaki jest stan majątkowy i dochody męża lub konkubenta tegoż rodzica,  

- czy rodzic ten albo sam powód posiada majątek (nieruchomości, wartościowe ruchomości, oszczędności, 

papiery wartościowe), 

- czy rodzic ten albo sam powód ma dochody i z jakiego tytułu, 

- z jakich przyczyn nie pracuje, 

- czy rodzic ten albo sam powód jest zarejestrowany  jako bezrobotny lub osoba poszukują ca pracy, 

- jaki jest stan zdrowia tegoż rodzica powoda, 

- jaki jest stan zdrowia powoda, 

- jakie są koszty utrzymania powoda (w tym koszty nauki lub studiów)  

b) czy pozwany przyczynia się do utrzymania i wychowania powoda – poza zasądzonymi alimentami, 

c) czy pozwany płaci zasądzone alimenty czy pobierane są one z funduszu alimentacyjnego, 

 

 

 

d) przedstawienie aktualnej sytuacji rodzinnej i majątkowej pozwanego (jak w pkt a), 



e) wskazanie dowodów na poparcie twierdzeń, dotyczących stanu faktycznego, opisanego wyżej. 

 

 

 

(Własnoręczny podpis powoda – przedstawiciela ustawowego)  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- odpis pozwu, 

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego, 

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie, 

- zaświadczenie o wysokości dochodów, sytuacji rodzinnej oraz majątkowej. 

 

Do pozwu należy dołączyć ponadto tyle kopii załączników, ile jest uczestników postępowania. 

 


