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KANCELARIA ADWOKACKA 
Adwokat Patrycja Pietryka 

ul. M. J. Piłsudskiego 34B/12, 56-100 Wołów, tel.: 724- 627- 660 
Filia: ul. Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław 

NIP: 6161565360, e-mail: kancelaria@adwokatpietryka.pl, www.adwokatpietryka.pl 

____________________________________________________________                      
                                                                          

…………………, dnia ……………….. roku  

 

 

                                                          Sąd Rejonowy ………………………………… 
 

 

 

 

Wartość przedmiotu sporu: ………………………………………………………………….. 

 

 

Powód:  małoletni …………………….….., nr PESEL:……………………………….. 

                        adres zam.: …………………………………………………………………….. 

                        zastępowany przez przedstawiciela ustawowego - ………………………….. 

                        nr PESEL: …………….., adres zam.:………………………………………... 

 

 

Pozwany:  ……………………………. nr PESEL (o ile jest nam znany) 

                         adres zam.: ……………………………………………………………………. 
 

                          

Pozew o alimenty 

 

Niniejszym, imieniem własnym wnoszę o: 

1. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda ………………….. alimentów 

w kwocie po ……………………… zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki powoda, do 

10-go dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności 

którejkolwiek z rat, poczynając od dnia…………………………............................................... 

4. zobowiązanie pozwanego do przedłożenia umowy o pracę oraz zaświadczenia o jego 

dochodach za okres ostatnich 3 miesięcy; 

3. przeprowadzenie dowodów z dokumentów przedłożonych do niniejszego pozwu tj. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 na wykazanie następujących faktów: 

…………………………………………………………………………………………………... 
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2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych 

 

 

Uzasadnienie 

 

Małoletni powód pochodzi ze związku konkubenckiego przedstawicielki ustawowej i 

pozwanego. Wymieniony urodził się w  ………….…………………………….…, w dniu 

…………………………… . 

 

Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego; 

 

Powód uczęszcza do klasy …………. Szkoły Podstawowej nr ………………. w……………...  

 

Dowód:         - zaświadczenie z Placówki Edukacyjnej Małoletniego Powoda; 

 

Miesięczne koszty utrzymania małoletniego powoda przedstawiają się następująco: 

 

(wymieniamy miesięczne wydatki na dziecko, najlepiej z przedłożeniem dowodów – faktur, 

zaświadczeń lekarskich, itp.) 

 

1. ………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….. 

 

Małoletni mieszka wraz z matką. Miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego 

w przeliczeniu na jedną osobę kształtują się następująco: 

 

1. ……………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….. 
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Matka powoda pracuje w …………………. na stanowisku…………………….. Jej 

wynagrodzenie z tego tytułu wynosi ………………… zł miesięcznie. Wymieniona nie posiada 

innych źródeł dochodów.  

 

Dowód:  - zaświadczenie o dochodach; 

 

Pozwany pracuje w ……………….. na stanowisku………………….., zarabia ok. 

…………….zł. 

 

Pozwany nie przejawia zainteresowania małoletnim powodem - nie łoży na jego 

utrzymanie.  

                                   Wobec takiego stanu rzeczy, pozew jest konieczny i uzasadniony. 

 

                                                                                                      Wnoszę jak we wstępie. 

 

 

                                                                                                     ………………………… 

                                                                                                      (Własnoręczny podpis)   

 

 

 

 

Załączniki: 
1. odpis aktu urodzenia małoletniego Powoda; 

2. zaświadczenie z Placówki Edukacyjnej małoletniego Powoda; 

3. zaświadczenie o zarobkach przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda; 

4. udokumentowane wydatki na dziecko (faktury, zaświadczenia lekarskie itp.); 
  

 

 

 

 

 

                                                                                            Stan prawny na dzień 15.09.2020 r. 

 


