Napisanie pozwu, wniosku czy też umowy to skomplikowana czynność
wymagająca fachowej wiedzy za zakresu prawa.
Nieumiejętne
przygotowanie pozwu o alimenty może narazić Ciebie na przegranie sprawy
lub niepotrzebne poniesienie wysokich kosztów sądowych lub zasądzenie
zaniżonych alimentów.

Nie czekaj wejdź na stronę www.pozwy.pl i zapytaj
profesjonalistów o wycenę przygotowania pozwu w
Twojej sprawie >>>

WZÓR POZWU O ALIMENTY
Piaseczno, dnia 18 lutego 2013 roku
Sąd Rejonowy w Piasecznie
Kościuszki 14
05-500 Piaseczno
Powódka:
małoletnia Katarzyna Kowalska
Reprezentowana przez przedstawiciela
ustawowego:
Monikę Kowalską
Poniatowskiego 105/20
05-500 Piaseczno
Pozwany:
Bartek Kowalski
Pomorska 2/20
05-200 Gdańsk
Wartość przedmiotu sporu: 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)
POZEW O ALIMENTY
WRAZ Z WNIOSKIEM O ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA
Działając w imieniu małoletniej Powódki wnoszę o:

1. Zasądzenie od Pozwanego na rzecz małoletniej Powódki alimentów w kwocie 1 500 zł
miesięcznie, płatnych do rąk matki do dnia 10 każdego miesiąca z góry, poczynając od
dnia 1 lutego 2013 r., z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności
którejkolwiek z rat;
2. Zasądzenie od Pozwanego na rzecz małoletniej Powódki do rąk matki kosztów procesu
według norm przepisanych;
3. Obciążenie Pozwanego kosztami postępowania w całości;
4. Zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie Pozwanego do uiszczenia małoletniej
Powódce przez czas trwania procesu po 1000 zł miesięcznie, płatnych do rąk matki
Powódki do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie
uchybienia płatności którejkolwiek z rat;
UZASADNIENIE
Pozwany jest ojcem małoletniej Powódki. Matka Powódki oraz Pozwany są małżeństwem, jednak
ich związek się rozpadł i nie zamieszkują razem od ok. 2 miesięcy.
Dowód:

Skrócony odpis aktu urodzenia

Córka Pozwanego ma obecnie 3 lata. Jej potrzeby nie odbiegają od potrzeb trzy letniego dziecka.
Matka dziecka ocenia miesięczne wydatki na córkę na 3 000 zł miesięcznie, na co składa się:
jedzenie 800 zł, ubrania 400 zł, zajęcia dodatkowe 300 zł.
Dowód:

Kopie rachunków

Możliwości zarobkowe Pozwanego są duże, posiada on wyższe wykształcenie i zarabia, co
najmniej 2500 zł miesięcznie netto. Przy czy skoro, po myśli art. 135 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb
uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”, a ojciec córki
posiada wyższe wykształcenie o kierunku informatyk, biegle włada językiem angielskim jak
również posługuje się językiem szwedzkim, jego potencjalne, a przy tym realnie ujmowane,
możliwości zarobkowe oscylują, wedle mojej obiektywnej oceny, wokół 5.000,00 - 7.000,00 zł
netto miesięcznie, nie zaś 2500,00 zł które, jak twierdzi, obecnie otrzymuje. Tymczasem
„zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego nie należy kojarzyć z wysokością
faktycznych zarobków bądź też czystego dochodu z majątku. W ocenie zarobkowych i
majątkowych możliwości zobowiązanego mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są
realne” (tak Tadeusz Domińczyk [w:] Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech
Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Komentarz, Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III), komentarz do
art. 135 kro, teza 10).
Matka Powódki z powodu konieczności opieki nad dzieckiem zrezygnowała z pracy zawodowej i
poświęciła się w całości opiece nad córką. W tym stanie rzeczy sprawowaniem opieki nad córką

w całości wyczerpuje ona swój obowiązek alimentacyjny względem małoletniej (art. 135 par. 2
kro).
Dowód:

Zeznania podatkowe i inne

W tym stanie rzeczy powództwo jest uzasadnione, a wobec uwiarygodnienia roszczenia zasadny
jest również wniosek o udzielenie zabezpieczenia.
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