
       K……………….., dnia ………………… 

 

      Sąd Rejonowy 

      Wydział Rodzinny 

      w ………………. 

Wartość przedmiotu sporu: 

9.600,- zł   

     Powód: małoletni Andrzej W. 

     reprezentowany przez ojca Krzysztofa W. 

     zam………………………………………….. 

 

     Pozwana: Anna W. 

     zam……………………………… 

 

 

POZEW O ALIMENTY 

 

 W imieniu małoletniego powoda, wnoszę: 

1. o  zasądzenie od pozwanej na rzecz małoletniego Andrzeja W. renty alimentacyjnej w 

wysokości 800,- zł (osiemset złotych) miesięcznie, płatnej do rąk ojca dziecka z góry do 10-go 

dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z 

rat; 

2. o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków: 

a) …………………….. zam. ……………………. 

b) ……………………… zam. …………………… 

na okoliczność usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz braku zainteresowania 

pozwanej dzieckiem; 

3. o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu wg norm przepisanych. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 Małoletni Andrzej W. jest synem pozwanej Anny W. 

Dowód: odpis aktu urodzenia. 

 Postanowieniem Sądu Rejonowego w K……………… z dnia ………………… sygn. …………………. 

miejsce pobytu dziecka zostało ustalone przy ojcu. 

Dowód: odpis postanowienia. 

 Pozwana od 2005r. w ogóle nie interesuje się dzieckiem. Nie utrzymuje z nim żadnych 

kontaktów, nie odwiedza go. Cały ciężar związany z kosztami wychowania i utrzymania syna ponosi 

jego ojciec. 

 Dziecko ma w chwili obecnej 8 lat i uczęszcza do drugiej klasy szkoły podstawowej. Jego 

koszty utrzymania ciągle wzrastają. Dziecko rośnie, potrzebuje nowych ubrań. Uczęszcza na 

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – jęz. angielski oraz do szkoły muzycznej. Małoletni powód ma 

kłopoty ze zdrowiem, choruje bowiem na astmę. Dodatkowe koszty pochłaniają systematyczne 

wizyty  u lekarza oraz terapia farmakologiczna. 

Dowód: zeznania świadków, zaświadczenie lekarskie. 

 Miesięczny całkowity koszt utrzymania dziecka wynosi ok.1.000,- zł.  

 Ojciec powoda jest z zawodu spawaczem, pracuje w Fabryce Narzędzi w ………………. I zarabia 

miesięcznie 1.600,- zł. Z kwoty tej musi opłacić koszty utrzymania mieszkania, w którym zamieszkuje 



wraz z synem (ok.600,- zł miesięcznie) oraz spłaca kredyt w wysokości 300,- zł miesięcznie.  Z 

pozostałej kwoty nie jest w stanie samodzielnie utrzymać i wyżywić dwóch osób. 

 Sytuacja majątkowa pozwanej jest bardzo dobra. Pozwana pracuje jako farmaceuta w aptece 

……………… w ………………… Jej miesięczny dochód wynosi 2.500,- zł. Pozwana ma własne mieszkanie, 

samochód. Nie ma nikogo na utrzymaniu. 

 Z tych względów powództwo jest uzasadnione. 

 

         Krzysztof W. 

 

Załączniki: 

 -odpis pozwu 

- odpis aktu urodzenia 

- odpis postanowienia 

- zaświadczenie lekarskie 


