
WZÓR POZWU O ALIMENTY

Kraków, dnia 10.10.2022 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza
w Krakowie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Przy Rondzie 7, 31 - 547 Kraków

Powódka: małoletnia Zuzanna Małecka, PESEL: ………………………reprezentowana przez matkę
Joannę Małecką, obie zamieszkałe: ul. Kameralna 3, 30-376 Kraków

Pozwany: Stanisław Małecki
zam. Sodowa 13/7, 30-376 Kraków

Wartość przedmiotu sporu: 12 000 złotych

POZEW O ALIMENTY

Działając w imieniu małoletniej powódki, wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki alimentów w kwocie po 1000,00 zł
miesięcznie (słownie: tysiąc złotych miesięcznie), płatnych z góry, do 10 dnia każdego
miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi w wypadku zwłoki w płatności każdej z rat,
przy czym świadczenie to ma być płatne do rąk matki, Joanny Małeckiej,

2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu według norm
przepisanych.

3) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do niniejszego
pozwu na okoliczności w nim wskazane,

4) zobowiązanie pozwanego do przedłożenia zaświadczenia o zarobkach z okresu
ostatnich 12 miesięcy oraz zeznania podatkowego za rok 2021.

Jednocześnie oświadczam, że strony podjęły próbę pozasądowego załatwienia sporu,
ale nie doszły do porozumienia w zakresie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

UZASADNIENIE



Małoletnia Zuzanna Małecka jest córką Joanny Małeckiej oraz Stanisława Małeckego.
Rodzice powódki tworzyli nieformalny związek w latach 2015–2022. Pozwany uznał
swoje ojcostwo przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, po
narodzinach córki.

Dowód: Odpis zupełny aktu urodzenia Zofii Szymczyk.

Powódka urodziła się w dniu 10 listopada 2014 roku. Jej rodzice rozstali się we wrześniu
2022 roku. Począwszy od października 2022r pozwany zaprzestał łożenia na utrzymanie
małoletniej, twierdząc, że nie ma obecnie środków, albowiem poniósł koszty związane w
wynajęciem i urządzeniem nowego lokum, a ponadto uposażenie matki małoletniej oraz
świadczenie 500 Plus wystarczy na utrzymanie dziecka w tym wieku. Zaproponował, że
zacznie płacić alimenty począwszy od stycznia 2023r i planuje na ten cel przeznaczyć
500,00 złotych miesięcznie. Według matki powódki, kwota ta jest niewystarczająca dla
zaspokojenia potrzeb córki.

Dowód:

Wyciąg z rachunku bankowego Joanny Małeckiej

Zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej Zuzanny Małeckiej.

Małoletnia Zuzanna Małecka ma obecnie 8 lat. Ze względu na znaczne skrzywienie
kręgosłupa wymaga stałej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Raz na miesiąc jej matka
ponosi koszt prywatnych konsultacji lekarskich w kwocie 200,00 złotych. Nadto dziecko
wymaga zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w celu wykonywania
rehabilitacji domowej. Raz w tygodniu dziecko korzysta z usług terapeuty ( koszt jednej
wizyty- 150,00 zł oraz systematycznie uczęszcza na basen, gdzie także jest
rehabilitowana.

Dowód:

Zaświadczenie od lekarza ortopedy

Faktury VAT za konsultacje lekarskie

Faktury VAT za wizyty terapeuty

Karnety na basen

Faktura VAT na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Małoletnia Zuzanna Małecka uczęszcza do drugiej klasy szkoły podstawowej. Po szkole,
przed powrotem z pracy matki powódki, Zuzanną zajmuje się opiekunka . Okazjonalnie,



średnio dwa razy w miesiącu, kiedy matka zmuszona jest wykonywać pracę poza miejscem
zamieszkania, opiekunka pozostaje z dziewczynką na noc.

Dowód: Umowa zlecenia dla opiekunki

Matka małoletniej mieszka z córką w Krakowie, w wynajmowanym mieszkaniu. Czynsz najmu
wynosi 1800,00 zł. Matka opłaca ponadto rachunki za media oraz czynsz do wspólnoty
mieszkaniowej w wysokości 500,00 zł miesięcznie.
Miesięczne koszty utrzymania mieszkania przypadające na powódkę kształtują się w sposób
następujący:

 czynsz najmu – 1800 zł/2 – 900 zł na osobę,
 czynsz do wspólnoty – 500 zł/2 – 250 zł na osobę,
 prąd – 70 zł na osobę,
 gaz – 50 zł na os.,
 wywóz śmieci – 30 zł na os.,
 Internet i telewizja – 70 zł na os.

Łącznie: 1370 zł

Dowód:
Rachunki oraz faktury za media i usługi.

W pozostałym zakresie miesięczne koszty utrzymania dziecka kształtują się w sposób
następujący:

 wyżywienie– 500,00 zł,
 odzież – 200,00 zł,
 kosmetyki i środki czystości – 100,00 zł,
 konsultacje lekarskie – 200,00 zł,
 rehabilitacja- 600,00 zł
 karnet na basen -150,00 zł
 książki i przybory szkolne – 100,00 zł
 opiekunka – 1000,00 zł,

Średnie, miesięczne koszty utrzymania dziecka wynoszą ok. 2.850,00 zł

Dowód: Rachunki oraz FV potwierdzające koszty utrzymania dziecka.

Matka małoletniej posiada wykształcenie wyższe, pracuje jako przedstawiciel handlowy w
firmie farmaceutycznej, z wynagrodzeniem 7.000,00 zł netto. Nadto spełnia swój obowiązek



alimentacyjny poprzez osobistą opiekę nad dzieckiem.
Dowód: Zaświadczenie o zarobkach Joanny Małeckiej

Pozwany ma wykształcenie wyższe, jest inżynierem i prowadzi działalność gospodarczą w
branży budowlanej . Z informacji uzyskanych przez powódkę wynika, że miesięcznie uzyskuje
dochód rzędu ok. 7000,00 – 9000,00 zł. Dokładne wynagrodzenie pozwanego nie jest znane
matce małoletniej, dlatego koniecznie jest przeprowadzenie dowodów wskazanych w pkt. 4.
pozwu. Pozwany mieszka z nową partnerką życiową wynajętym mieszkaniu. Nie posiada
innych małoletnich dzieci.
Pozwany widuje się z córką raz w tygodniu i zabiera dziecko na basen oraz spędza z nią jeden
lub dwa weekendy w miesiącu.

Dowód: Przesłuchanie stron.

Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń
alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.
Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz
od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
Żądana od pozwanego kwota alimentów odpowiada potrzebom małoletniej oraz
możliwościom
zarobkowym zobowiązanego.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Joanna Małecka

Załączniki:

Odpis zupełny aktu urodzenia Zuzanny Małeckiej
Wyciąg z rachunku bankowego Joanny Małeckiej

Zaświadczenie o zarobkach Joanny Małeckiej
Faktury VAT za konsultacje medyczne;

Zaświadczenie od lekarza pediatry;
Faktury VAT,

Umowy oraz zaświadczenia potwierdzające koszty utrzymania dziecka, w tym koszty utrzymania
mieszkania;

Odpis pozwu wraz z załącznikami .




