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Wstęp
Poradnik został stworzony po to aby w prosty sposób pomóc osobom,
które same chcą wystąpić przed sądem w sprawie o alimenty dla dziecka.
Poradnik składa się z dwóch części. W pierwszej znajduje się przykładowy
wzór pozwu. W drugiej objaśniamy wszystkie elementy pozwu.
Na wzorze pozwu umieściliśmy znaki takie jak [1] lub [5]. Znaki te
wskazują numer wyjaśnienia tego elementu pozwu, które znajduje się w
drugiej części poradnika. Jeżeli będziecie Państwo korzystać ze wzoru
pozwu w celu napisania własnego pisma, nie umieszczajcie na nim tych
znaków.
We wzorze pozwu umieściliśmy także przykładowe dane. Podaliśmy
dane stron, świadków, oraz dane dotyczące wysokości alimentów, czy
kosztów utrzymania dziecka. Pisząc pozew uzupełnijcie Państwo go o
własne dane. W części pozwu, która jest uzasadnieniem wpiszcie Państwo
swoje dane oraz opiszcie swój stan faktyczny.
W poradniku dla ułatwienia posługiwać się będziemy nazwami
dziecka oraz rodziców. Zwracamy jednakże uwagę, że alimenty mogą być
również dochodzone przez pełnoletnie osoby. Na potrzeby poradnika
posługujemy się jednak jedną nazwą osoby uprawnionej do alimentów, a
więc w dalszej części „dziecka”. Również w przypadku określenia rodziców,
termin ten będzie odnosił się do każdej innej osoby, która nie jest
biologicznym rodzicem dziecka, a która jest zobowiązana do uzyskania
alimentów dla dziecka np. objętego pieczą zastępczą.
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Część 1
Wzór pozwu
Warszawa, dnia 1.09.2019 [1]
Do
Sądu Rejonowego
Warszawa Praga-Południe,
V Wydział Rodzinny i Nieletnich [2]
Powód:

Jan Kowalski
zam. ul. Przykładowa 1 m. 1,
00-000 Warszawa;
PESEL: 00000000000
reprezentowany przez:
Anetę Nowak
zam. ul. Przykładowa 1 m. 1,
00-000 Warszawa [3]

Pozwany: Marian Kowalski
zam. ul. Zobowiązaniowa 1 m. 1
00-000 Warszawa [4]
Wartość przedmiotu sporu:

12.000 zł [5]
Pozew o alimenty

W imieniu małoletniego Jana Kowalskiego wnoszę o:
1. Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego Mariana Kowalskiego [4]
na rzecz powoda Jana Kowalskiego [3] kwoty 1000zł. [6] miesięcznie
do 10-tego dnia miesiąca z góry [7], płatnych każdorazowo na
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rachunek bankowy o numerze 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

[8], poczynając od dnia złożenia pozwu [9], wraz z ustawowymi
odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat. [10]
2. Zabezpieczenie powództwa w ten sposób aby pozwany płacił kwotę
1000zł. miesięcznie, każdorazowo na rachunek bankowy o numerze
00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 do 10-tego dnia miesiąca z góry,
poczynając od dnia złożenia pozwu, wraz z ustawowymi odsetkami w
przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat. [11]
3. Nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności. [12]
4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów
procesu. [13]
5. Przeprowadzenie

dowodów

z

załączonych

dokumentów

na

okoliczności wskazane w uzasadnieniu. [14]
6. Przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków: Kamili Nowak zam. ul.
Zmienna 1 m. 1, 00-000 Warszawa, Babci powoda na okoliczność
pomocy w opiece nad powodem w czasie gdy matka powoda jest w
pracy oraz braku kontaktów pozwanego z powodem, [15]
Wskazuję, że Matka powoda podejmowała próby porozumienia się z
pozwanym, co do jego udziału w kosztach utrzymania dziecka. Matka
dziecka próbowała dodzwonić się do pozwanego oraz wysyłała mu maile.
Pozwany nie odpowiada na prośby o kontakt. W związku z tym niemożliwe
było również przeprowadzenie mediacji. [16]
Uzasadnienie: [17]
Powód jest synem pozwanego i przedstawicielki ustawowej. Urodził się
w trakcie trwania nieformalnego związku pozwanego i matki powoda.
Urodził się w dniu 1 stycznia 2016r. w Warszawie. Pozwany nie łoży i nigdy
nie łożył na utrzymanie powoda. Całkowitą opiekę nad powodem sprawuje
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jego matka Aneta Nowaka. Z uwagi na potrzeby finansowe rodziny matka
pracuje a w czasie pracy opiekuje się nim babcia powoda Kamila Kowalska.
Pozwany nie kontaktuje się z powodem. Pozwany nie utrzymuje również
kontaktów zarówno z matką powoda ani dalszą jej rodziną.

Dowód: Zeznania świadka Kamili Kowalskiej.
Matka powoda jest zatrudniona na podstawie

umowę y prace w

pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem w wysokości 2.000zł
miesięcznie. Matka powoda otrzymuje świadczenia rodzinne. Nie uzyskuje
dochodu z innych źródeł.

Dowód:

Zaświadczenie

o

wysokości

otrzymywanego

wynagrodzenia,

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
Pozwany jest z wykształcenia mechanikiem samochodowym. Matka
powoda nie wie ile obecnie pozwany zarabia, jednakże w czasie trwania ich
wspólnego związku pozwany zarabiał ok. 3.000zł miesięcznie. Pozwany
mieszka wraz ze swoimi rodzicami w mieszkaniu stanowiącym własność
rodziców.
Potrzeby dziecka przedstawiają się następująco:
1. koszty wyżywienia- 500zł miesięcznie,
2. zakup leków- 50zł miesięcznie,
3. koszty zakupu środków czystości (mydła, odżywek, oliwek, proszków
do prania, ręczników itp.)- 50zł miesięcznie
4. koszty zakupu kosmetyków 50zł miesięcznie,
5. koszty zakupu obuwia i odzieży- 100zł miesięcznie,
6. czynsz ( w tym opłata za wodę i wywóz śmieci)- 250zł miesięcznie (w
mieszkaniu mieszkają 2 osoby, a czynsz wynosi 500zł)
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7. energia elektryczna- 25zł (w mieszkaniu mieszkają 2 osoby, a łączna
opłata miesięczna wynosi 50zł).[18]

Dowody: faktury i rachunki
Z powyższego wynika, że miesięczne koszty utrzymania dziecka
wynoszą 1080zł. Z powodu tego, że pozwany w żadnym stopniu nie
przykłada się osobistymi staraniami do opieki nad dzieckiem wysokość
alimentów, które powinien płacić pozwany powinna być ustalona w
większej wysokości niż alimentów płaconych przez matkę dziecka. Matka
dziecka chciałaby zatem aby pozwany pokrywał koszty utrzymania dziecka
w wysokości 1000zł płatnych miesięcznie.
Udzielenie

zabezpieczenia

na

czas

trwania

postępowania

jest

uzasadnione tym, iż pozwany w żadnym stopniu nie przyczynia się do
zapewnienia utrzymania dziecka, jak również nie sprawuje osobiście opieki
nad dzieckiem. Całość wydatków związanych z dzieckiem pokrywa matka.
Zobowiązanie pozwanego do przekazywania kwoty 1000zł miesięcznie na
rzecz powoda pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania powoda już na tym
etapie postępowania. [19]
……………………
Aneta Nowak [20]
Załączniki:

1. odpis pozwu;
2. odpis aktu urodzenia dziecka;
3. zaświadczenie o wysokości dochodów;
4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedni wraz z formularzem
PIT-36;

5. Faktury i rachunki. [21]
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Cześć 2
Elementy pozwu
1. Oznaczenie daty i miejscowości.
Wskazanie miejscowości oraz daty nie jest wymagane. Warto jednak
umieścić te informacje aby w późniejszym czasie wiedzieć gdzie i kiedy
pozew został przez Państwa napisany. Może to być pomocne np. kiedy w
przyszłości Państwa dorosłe dzieci będą chciały wiedzieć w którym roku
pozew został złożony.
2. Sąd właściwy, czyli ten do którego należy złożyć pozew.
Pozew o alimenty należy złożyć do Sądu. Sprawy o alimenty
rozpoznają Sądy Rejonowe, Wydziały Rodzinne i Nieletnich. Możecie
Państwo wybrać Sąd w którym sprawa będzie się toczyła. Może to być Sąd
w którym miejsce zamieszkania ma dziecko lub Sąd w którym miejsce
zamieszkania ma pozwany (rodzic od którego chcemy żądać alimentów).
Pozew może być przez Państwa przesłany pocztą lub oddany w biurze
podawczym sądu. Przy składaniu pocztą, pamiętajcie Państwo o tym, żeby
wysłać pozew przesyłką rejestrowaną (z potwierdzeniem nadania.) Jeżeli
pozew składacie Państwo osobiście w Biurze Podawczym Sądu, pamiętajcie
o tym aby mieć kopię pozwu, na której pracownik Sądu potwierdzi
pieczątką jego złożenie.
Podstawa prawna:
art. 27 kodeksu postępowania cywilnego:
§ 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego
okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.
§ 2. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu
cywilnego.
Art. 32 kodeksu postępowania cywilnego:
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Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia
dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca
zamieszkania osoby uprawnionej
3. Powód.
W sprawie o alimenty występują osoby, które nazywamy powodem i
pozwanym. Powodem nazywamy osobę, która chce uzyskać alimenty. Może
się jednak zdarzyć, że występujecie Państwo o alimenty na wasze dziecko,
które już jest pełnoletnie. Jeżeli jest ubezwłasnowolnione, to nadal w jego
imieniu możecie wytoczyć powództwo. Jeżeli jednak wasze dziecko jest
pełnoletnie i nie jest ubezwłasnowolnione, to dziecko samo musi wystąpić z
powództwem.
Powodem w sprawie o alimenty jest zatem dziecko. Osoba, która nie
ukończyła 18 roku życia nie może jednak występować przed sądem. Z tego
powodu w jej imieniu występuje przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielem
ustawowym jest osoba pod której władzą rodzicielska pozostaje dziecko.
Najczęściej będzie to rodzic. Może się jednak zdarzyć, że będzie nim inna
osoba, jeżeli np. dziecko przebywa w systemie pieczy zastępczej.
W pozwie należy napisać kto jest powodem. Trzeba napisać jego imię i
nazwisko, podać adres zamieszkania oraz numer PESEL. Należy wskazać
imię i nazwisko

przedstawiciela ustawowego oraz podać jego adres

zamieszkania.
Podstawa prawna:
Art. 98 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
§ 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego
pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą
rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie
jako przedstawiciel ustawowy dziecka.
§ 2. Jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka:
1) przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod
ich władzą rodzicielską;
2) przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z
rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna
polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że
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dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków
utrzymania i wychowania.
§ 3. Przepisy paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w
postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym.
Art. 99 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego
pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez
sąd opiekuńczy.
4. Pozwany.
Pozwanym jest ten, od kogo chcemy uzyskać alimenty. Będzie to
najczęściej rodzic dziecka. W pozwie należy napisać imię i nazwisko
pozwanego, podać jego adres zamieszkania oraz jeżeli znamy numer
PESEL. Podanie numeru PESEL pozwanego nie jest obowiązkowe ale
ułatwia pracę pracownikom Sądu.
Gdy nie znamy miejsca zamieszkania pozwanego, należy wskazać
ostatnie znane nam miejsce zamieszkania i dopisać, że obecne miejsce
zamieszkania jest nieznane.
Podstawa prawna:
Art. 126 kodeksu postępowania cywilnego
§1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub
nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
11) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego
osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub
posiada go nie mając takiego obowiązku lub
5. Wartość przedmiotu sporu.
W pozwie konieczne jest określenie wartości przedmiotu sporu. W
pozwie o alimenty będzie to suma alimentów, których żądamy za cały rok.
Najczęściej alimenty płaci się raz na miesiąc więc można je policzyć jako
wysokość miesięcznych alimentów pomnożona przez liczbę 12.
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Jeżeli w jednym pozwie dochodzimy alimentów na więcej niż jedno
dziecko, jako wartość przedmiotu sporu należy podać sumę kwot rocznych
alimentów wszystkich dzieci.

Przykład:
Żądamy alimentów w wysokości 400zł ma jedno dziecko i 500zł na drugie
dziecko. Należy więc wskazać w.p.s. Jako: 400 x 12 + 500 x 12. W.p.s.
Będzie wynosił 10.800zł
Podstawa prawna:
Art. 22 kodeksu postępowania cywilnego
W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość
przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli
świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania.
6. Określenie wysokości alimentów.
Określając wysokość alimentów należy ustalić jaką kwota odpowiada
kosztom utrzymania dziecka. Trzeba również policzyć jaką cześć z tej kwoty
ma płacić pozwany. Zasadą jest, iż obydwoje rodzice powinni wypełniać
obowiązek alimentacyjny po połowie. Przy czym obowiązek alimentacyjny to
nie tylko obowiązek dostarczania środków utrzymania (pieniędzy) ale
również osobiste starania. Osobiste starania to między innymi działania
zapewniające ochronę zdrowia, pielęgnację, dbanie o porządek w miejscu
zamieszkania. Możliwe jest zatem aby jeden z rodziców lub opiekunów dbał
o zapewnienie codziennych potrzeb uprawnionego do alimentów poprzez
sprzątanie, gotowanie, przygotowanie do szkoły, pomoc w odrabianiu lekcji,
a drugi z rodziców lub opiekunów będzie świadczył określoną kwotę
pieniężną,

która

będzie

przekazywana

w

celu

zapewniania

potrzeb

związanych z wydatkami. Obydwoje będą zatem wykonywać swój obowiązek
alimentacyjny względem dziecka. Jeżeli jednak któryś z rodziców lub
opiekunów nie wywiązuje się z niego należy zażądać od niego pieniędzy,
którą przeznaczy się na koszty utrzymania dziecka. Na koszty utrzymania
składają się wszelkie wydatki jakie związane są z utrzymaniem dziecka.
Będą to między innymi:
11

1. wyżywienie,
2. opłaty za żłobek, przedszkole, szkołę, studia,
3. opłaty za zajęcia dodatkowe,
4. opłaty za korepetycję,
5. koszty zakupu pomocy naukowych i przyborów szkolnych,
6. opłaty na komitet rodzicielski,
7. opłaty na ubezpieczenie,
8. koszty zakupu środków czystości (mydła, odżywek, oliwek, proszku
do prania, ręczników itp.)
9. koszty zakupu kosmetyków,
10.

koszty zakupu obuwia i odzieży,

11.

koszty zakupu bielizny pościelowej,

12.

koszty zakupu leków i wydatki przeznaczone na leczenie, a

także zakupu okularów, protez, czy wózków,
13.

koszty wynagrodzenia opiekunki,

14.

koszty zakupu butelek dla niemowląt, smoczków itp.,

15.

wydatki związane z rozrywką i sportem (kino, książki, zabawki,

sprzęt sportowy, karnety na zajęcia sportowe itp.),
16.

kieszonkowe,

17.

opłaty za telefon komórkowy, internet i TV,

18.

czynsz i opłaty eksploatacyjne.

Oprócz powyższych, wszelkie inne koszty związane z utrzymaniem
dziecka należy również uwzględnić przy wyliczaniu kwoty alimentów.
Koszty utrzymania dziecka można wyliczyć w stosunku miesięcznym i
tym samym obliczyć jaką wysokość alimentów zażądać od pozwanego
wskazując miesięczną kwotę alimentów. W przypadku wydatków, które nie
są stałe, jak np. coroczny zakup kurtki zimowej, warto uwzględnić jej
zakup w stosunku rocznym i koszt jej zakupu podzielić przez 12 (liczbę
miesięcy) aby otrzymać kwotę, która stanowi miesięczny koszt zakupu.

12

7. Okresy w których płatne są alimenty.
Przeważnie alimenty płacone są w okresach miesięcznych. Można
jednak ustalić jednak inne okresy płatności. Jeżeli z jakiegoś powodu
będzie to wygodniejsze, można zażądać np. aby alimenty były płacone raz w
tygodniu do piątku.
8. Sposób płatności alimentów.
Można określić sposób w jaki alimenty powinny być płacone. Można
zażądać aby pieniądze były wypłacane na rachunek bankowy, przekazem
pocztowym, czy np. do rąk matki. Określenie sposobu płatności jest zawsze
wskazane,

gdy

możemy

podejrzewać,

że

pozwany

będzie

utrudniał

przekazywanie pieniędzy.
9. Data wymagalności alimentów.
W naszym przykładzie wskazana jest data płatności alimentów od
chwili złożenia pozwu. Zasadą jest, że alimenty zasądzane są na bieżące
potrzeby powoda. Najczęściej będą więc zasądzane od dnia złożenia pozwu
w Sądzie. Nie oznacza to, że nie można zażądać alimentów za wcześniejszy
okres. W takim przypadku należy jednak udowodnić, że nie zostały
wypełnione wcześniejsze potrzeby powoda. Jeżeli np. dziecko nie mogło
ponieść jakichś wcześniejszych wydatków tak jak opłaty za korzystanie z
zajęć

dodatkowych,

należy

przedstawić

dokument,

który

potwierdzi

zaległość w opłatach. Będzie nim np. zawiadomienie o zaległości w
płatności lub wezwanie do zapłaty. Można również wskazać umowę
pożyczki, która potwierdzi, że konieczne było jego zaciągnięcie w celu
zapewnienia utrzymania. Należy również pamiętać, że roszczenia o alimenty
przedawniają się po trzech latach. Tak więc sąd nie zasądzi alimentów,
które powinny być płacone wcześniej niż trzy lata przed złożeniem pozwu.
Podstawa prawna:
Art. 187 kodeksu postępowania cywilnego
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§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a
nadto zawierać:
[...]
11) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o
zasądzenie roszczenia;
Art. 137 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
§ 1. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z
upływem lat trzech.
§ 2. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed
wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając
odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może
rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.
10. Odsetki od niezapłaconych w czasie alimentów.
Gdy zobowiązany do płacenie alimentów nie zapłaci ich ustalonym
terminie można zażądać odsetek. Odsetkami są kwoty pieniężne liczone za
każdy dzień spóźnienia w zapłacie alimentów.
11. Zabezpieczenie powództwa.
Sprawa w sądzie może się zakończyć wiele miesięcy po złożeniu pozwu
w sądzie. W tym czasie powstają koszty związane z utrzymaniem dziecka.
Można

w

takim

przypadku

złożyć,

łącznie

z

pozwem,

wniosek

o

zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania. Udzielając
zabezpieczenia Sąd przyzna określoną kwotę alimentów. Pozwany będzie
zatem

zobowiązany

płacić

alimenty

zanim

jeszcze

sprawa

będzie

skierowana na rozprawę. W ten sposób nastąpi zabezpieczenie kosztów
utrzymania dziecka. Wniosek o zabezpieczenie Sąd rozpoznaje niezwłocznie
nie później niż w ciągu tygodnia od jego wpływu. Sąd wyda postanowienie w
przedmiocie zabezpieczenia i doręczy je przesyłką pocztową.
Jeżeli nie złożymy takiego wniosku razem z pozwem można to zrobić
później. Można takie żądanie zgłosić w odrębnym piśmie.
Podstawa prawna:
Art. 753 kodeksu postępowania cywilnego
§ 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na
zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo
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albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych
podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia
roszczenia.
§ 2. W wypadkach wymienionych w § 1 sąd z urzędu doręcza stronom
odpis postanowienia o zabezpieczeniu.
12. Klauzula natychmiastowej wykonalności.
Czasem zdarza się, że zobowiązany nie płaci alimentów nawet gdy
został wydany prawomocny wyrok. Można w takim przypadku sprawę
przekazać komornikowi. Komornik rozpocznie postępowanie egzekucyjne i
w ten sposób będzie starał się uzyskać alimenty. Żeby można było
przekazać sprawę komornikowi trzeba mieć wyrok, który jest prawomocny i
ma naniesioną klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności jest to
informacja naniesiona na wyroku, który stwierdza, że na jego podstawie
można prowadzić postępowanie egzekucyjne. Sąd z urzędu nada wyrokowi
klauzulę natychmiastowej wykonalności, co do alimentów płatnych po dniu
wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa
za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące.
13. Koszty procesu.
Powód nie ponosi żadnych opłat związanych ze złożeniem pozwu. Przy
czym nie ponosi również opłaty kancelaryjnej za sporządzenie odpisu
wyroku i nadanie mu klauzuli wykonalności. Powód poniesie koszty jedynie
w przypadku przegrania sprawy. O tym, że powód przegrał sprawę można
będzie powiedzieć w przypadku gdyby Sąd oddalił powództwo w całości.
Innymi słowy mówiąc, wtedy gdy Sąd w ogóle nie zasądzi alimentów.
14. Dowody z dokumentów.
Składając pozew, musimy przedstawić dowody. Dowody mają za
zadanie potwierdzić to, co zostało napisane w pozwie. Jeżeli na przykład
twierdzimy, że do kosztów utrzymania dziecka należy doliczyć koszty
zakupu okularów korekcyjnych, to musimy przedstawić dowód, który to
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potwierdza. Takim dowodem będzie faktura zakupu okularów, na której
zostały wskazane dane dziecka. Dowodami w sprawie mogą być wszelkie
dokumenty, które przedstawiają wydatki związane z utrzymaniem dziecka.
Tak więc będą to między innymi:
1. zaświadczenia z instytucji o opłatach np. przedszkolnych;
2. faktury za zakupy i usługi. Przy czym dobrzy byłoby aby te
dokumenty

wskazywały,

że

zakup

został

dokonany

na

rzecz

uprawnionego. Wskazujemy, iż paragony nie są dobrym dowodem na
zakupy dokonane na rzecz uprawnionego. Na paragonie nie widnieje
bowiem imię i nazwisko uprawnionego. Jest on dokumentem, który
można znaleźć na ulicy. Istnieje zatem zawsze wątpliwość, czy zakup
wskazany przez paragon był w rzeczywistości dokonany;
3. wskazujące wysokość czynszu w lokalu;
4. faktury i rachunki za opłaty związane z lokalem. W tym przypadku
dokumenty te wystawiane są na osobę właściciela lub korzystającego
z lokalu. Jeżeli rodzic jest właścicielem lokalu to oczywistym jest, że
ponosi koszty związane z jego eksploatacją. Jeżeli rodzic nie jest
właścicielem to należy przedstawić również umowę, na podstawie
której korzysta z lokalu;
Dowodami należy potwierdzić koszty utrzymania dziecka, jak i
pozostałe faktów, które mogą mieć znaczenie w sprawie. Będą to między
innymi: wysokość osiąganych przez rodziców dochodów. Dowody należy
wskazać w pozwie i dołączyć do niego jako załączniki. W przeciwnym
wypadku sąd może spóźnionych dowodów nie wziąć pod uwagę. Nie można
więc czekać z przekazaniem dowodu do sądu. Często słyszę od klientów:
„Jak będzie trzeba, to przekaże dowód do Sądu.”, „Jak zaprzeczy, to ja
mogę na to przedstawić świadków.” Ten sposób myślenia jest błędny, gdyż
Sąd nie będzie czekał na to, czy „będzie trzeba przedstawić dowód”.
Wszelkie dowody, należy wskazywać już w pozwie. Możliwe jest dołączenie
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kolejnych dowodów po złożeniu pozwu, jednakże należy wyjaśnić dlaczego
nie można było ich złożyć wcześniej.
Powołując dowód z dokumentu należy wskazać w pozwie jaki fakt ma
ten dowód stwierdzać. Należy zatem wskazać, iż dowód w postaci
dokumentów

jest

na

okoliczność

ponoszenia

kosztów

utrzymania

upoważnionego.
Dowody można załączyć do pozwu w kopii. Wyjątkiem są akta stanu
cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa itp.) Nie ma bowiem konieczności
załączania oryginałów dokumentów. Lepiej jednak zabrać oryginalne
dokumenty na rozprawę w Sądzie. Gdyby ktoś miał wątpliwości z nimi
związane, będzie można przedstawić dokument oryginalny.
Przykład:

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z faktur, rachunków za prąd,
zaświadczenia o wysokości opłat na okoliczność ustalenia kosztów
utrzymania dziecka.
15. Dowody z zeznań świadków.
Można poprosić sąd o wezwanie świadków na rozprawę. Należy jednak
określić, jaki fakt miałby taki świadek potwierdzić. Powołując świadka
należy wskazać jego imię, nazwisko oraz adres do korespondencji, a także
okoliczność na jaką świadek ma zeznawać. Świadków warto powoływać w
sprawie w jedynie przypadku gdy mają wiedzę potrzebną do wyjaśnienia
sprawy. Warto również aby sami zaobserwowali fakty, na okoliczność
których mają zeznawać. Nie jest bowiem dobrym świadkiem osoba, która
przyjdzie i powie, że o sprawie wszystko wie, bo wszystko powiedziała mu
np. matka powoda.
Przykład: Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Jana

Kowalskiego zamieszkałego przy ul. Przykładowej 1 m.1, 00-000 Warszawa
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na okoliczność korzystania przez powoda z korepetycji udzielanych przez
świadka raz w tygodniu oraz kosztów jakie powód w związku z tym ponosi.
16. Oświadczenie o próbie mediacji lub innym pozasądowym sposobie
rozwiązania sporu.
Pozew musi zawierać informację o tym, czy strony podjęły próbę
mediacji

lub

innego

pozasądowego

sposobu

rozwiązania

sporu.

W

przypadku gdy takich prób nie podjęto, trzeba wyjaśnić przyczynę ich
niepodjęcia.
Jeżeli obie strony są zgodne, co do alimentów albo wiedzą, że są w
stanie dojść do porozumienia, to mogą zgłosić się do mediatora. Zawrą
wtedy ugodę przed mediatorem. W takim przypadku mediator prześle
ugodę do sądu, a sąd ją zatwierdzi. Jeżeli będzie potrzeba, Sąd nada
również klauzulę wykonalności. Na podstawie takiej ugody będzie można
wszcząć postępowanie egzekucyjne, czyli przekazać sprawę komornikowi. W
przypadku gdy strony nie są w stanie się porozumieć i nie są w stanie
skorzystać z mediacji trzeba tą informację napisać w pozwie.
17. Uzasadnienie.
Uzasadnienie jest częścią pozwu, w której należy odpowiedzieć na
pytanie dlaczego żądamy alimentów. Należy też podać fakty, które mają
znaczenie dla sprawy. Będą to między innymi: wysokość zarobków rodziców
powoda, ich wykształcenie, zawód jaki wykonują. Warto również określić
sytuację mieszkaniową, a więc napisać czy lokal w którym mieszkają jest
ich własnością, czy może są najemcami lub mają jeszcze inne prawo do
niego. Jeżeli jednakże nie mamy pełnej wiedzy np. w temacie wysokości
zarobków pozwanego należy napisać, że wiedzy na ten temat nie
posiadamy. Należy również opisać jakie są potrzeby finansowe powoda i w
jaki sposób są one zaspokajane. Jeżeli powód ma jakieś specjalne potrzeby
związane np. z niepełnosprawnością też warto to napisać. Jeżeli powód
również otrzymuje dochody należy wskazać jego źródło oraz jego wysokość.
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Opisując sytuację rodzinną warto jest zwrócić uwagę na to w jaki
sposób obydwoje rodzice opiekują się dzieckiem. Jeżeli jeden z rodziców w
mniejszym zaangażowaniu sprawuje opiekę należy ten fakt również opisać.
Jeżeli np. jeden z rodziców sprawuje codzienną opiekę, a drugi z rodziców
spędza z nim czas jedynie na przyjemnościach to fakt ten również ma
znaczenie dla sprawy. Jeżeli, któryś z rodziców jest zobowiązany do
świadczeń alimentacyjnych względem innego dziecka lub innej osoby to
również należy to wskazać oraz podać kwotę alimentów.
18. Koszty utrzymania dziecka.
Wymieniając koszty utrzymania dziecka trzeba wskazać wszystkie
wydatki jakie są przez Państwa ponoszone. Jeżeli ponosicie Państwo koszty,
które nie zostały wymienione w przykładzie np. koszty zajęć dodatkowych
dziecka, to również należy je uwzględnić w pozwie.
19. Uzasadnienie wniosku o udzielnie zabezpieczenia.
Wniosek o udzielnie zabezpieczenia także należy uzasadnić. Trzeba
bowiem

wytłumaczyć

Sądowi

dlaczego

oczekujemy

na

udzielenie

zabezpieczenie. Trzeba zatem napisać, czy otrzymujemy alimenty i czy
kwota ta starcza na utrzymanie dziecka. Jeżeli w ogóle nie otrzymujemy
alimentów to także jest informacja, którą trzeba przekazać.
20. Podpis.
Każde pismo składane w sądzie musi być podpisane. Informacja ta
pokazuje sądowi, że rzeczywiście składamy oświadczenia, które są w tym
piśmie. Gdy brakuje podpisu na piśmie w najlepszym przypadku Sąd
wezwie nas do uzupełnienia pisma o jego podpisanie. Niestety przedłuży to
postępowanie, bo Sąd musi wysłać do nas wezwanie przesyłką poleconą.
Zanim odbierzemy list z poczty i wykonamy to, czego żąda od nas sąd mija
dużo czasu, podczas którego sprawa się nie toczy.
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21. Załączniki.
Do każdego pisma procesowego, w tym także pozwu należy złożyć
załączniki. Załącznikiem będzie np.:
1. odpis pozwu dla strony pozwanej.
Do sądu pisma składa się w takiej ilości egzemplarzy aby mógł się z
nim zapoznać Sąd oraz pozwani. Można tę regułę zapamiętać w taki
sposób, że składając pismo oddajemy jeden z jego egzemplarzy
sędziemu,

tak

aby

mógł

przeczytać,

a

kolejny

egzemplarz

pozwanemu, również w celu zapoznania się z pismem,
2. załączniki w postaci dokumentów.
Do pozwu dołączamy dowody w postaci np. faktur, które również
muszą być skopiowane w takiej samej ilości egzemplarzy w jakiej
składamy pisma. Jeżeli składamy 2 odpisy pozwu, to musimy złożyć
2 odpisy załączników,
3. akt urodzenia dziecka.
Należy złożyć oryginał aktu urodzenia dziecka oraz jego kopię dla
każdego pozwanego. Jeżeli dziecko pochodzi ze związku formalnego
wystarczy złożyć skrócony akt urodzenia. Jeżeli dziecko pochodzi ze
związku nieformalnego należy złożyć akt urodzenia zupełny.
W naszym przykładzie zostały wymienione załączniki w postaci:
zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
o dochodach za rok poprzedni wraz z formularzem PIT-36. Są to
dokumenty,

które

przedstawiają

zarobki

przedstawicielki

ustawowej

powoda (Matki powoda). Sąd ustala bowiem możliwości zarobkowe obu
rodziców.

Jeżeli

nie

złożymy

tych

dokumentów,

Sąd

zażąda

ich

dostarczenia.
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