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 .................... r.

Sąd Rejonowy w ……………..
(Sądem właściwym w sprawie o alimenty jest
co do zasady sąd miejsca zamieszkania dziecka)

Powód:

Małoletni: ………………………
PESEL: ………………………….
adres zam. : ……………………….
reprezentowany przez przedstawiciela
ustawowego: ……………………………..
- PESEL: ……………………………..
adres zam.: ……………………………

Pozwany:

……………………………………..
adres zam.
(Pesel Pozwanego podajemy, jeśli go znamy, nie
jest to wymóg konieczny)

Wartość przedmiotu sporu: ………………………….

POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW
Niniejszym, działając w imieniu małoletniego powoda wnoszę o:
1) podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w ……………, z
dnia ……………………. sygn. akt: ……………….. z kwoty …………………..
miesięcznie, do kwoty ……………………... miesięcznie, płatnej do dnia 10 - go
każdego miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku opóźnienia w płatności

1

którejkolwiek

z

rat,

do

rąk

przedstawiciela

ustawowego

małoletniego

……………………………….. .
2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:
a)………………………………….
b)………………………………….
c) …………………………………
na wykazanie faktu, że od poprzedniego wydania wyroku sądowego zmieniły się
okoliczności (np. dziecko rozpoczęło naukę w szkole, wymaga stałego leczenia, co
generuje zwiększone, miesięczne koszty utrzymania);
3) zasądzenie od pozwanego na rzecz przedstawiciela ustawowego małoletniego powoda
zwrotu kosztów procesu sądowego;
4) rozpoznanie

sprawy

również

pod

nieobecność

przedstawiciela

ustawowego

małoletniego powoda;
5) wydanie wyroku zaocznego, opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności, w
przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 339 k.p.c.,
(Wskazanie informacji, czy strony dążyły do polubownego, przedsądowego
rozstrzygnięcia sporu – art. 187 § 1 pkt. 3 kodeksu postępowania cywilnego)

Uzasadnienie
W uzasadnieniu należy wskazać co zmieniło się od czasu poprzedniego wydania
orzeczenia alimentacyjnego – np. dziecko rozpoczęło naukę w szkolę, rozpoczęło studia
dzienne, pojawiły się problemy zdrowotne.
Powodem zmiany może być również zwiększenie zarobków lub możliwości
zarobkowych Pozwanego.
Sytuacji może być wiele - każdą sprawę powinno się rozpatrywać indywidualnie.
Należy również podkreślić, że zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 1go lipca 1965 r. 135/34 (…) niepubl., ,,różnica wieku dziecka spowodowana upływem czasu
od daty orzeczenia określającego wysokość alimentów sama przez się uzasadnia wzrost
potrzeb związanych z uczęszczaniem do szkoły, pobieraniem dodatkowych zajęć, co z kolei
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pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków. Zaznaczyć należy, że
zwiększone potrzeby małoletnich związane są nie tylko z upływem czasu, ale również ze
zmianami w ich życiu oraz z ich rozwojem psychofizycznym, a także ze zmianą siły nabywczej
pieniądza’’.
Wnoszę jak we wstępie.

...………………….…………………………..
(Własnoręczny podpis osoby składającej pozew)

W załączeniu wpisujemy wszystkie załączniki (dokumenty) dołączane do pozwu.
Uwaga! - Pozew oraz wszystkie załączone dokumenty, należy dołączyć do sądu w dwóch
egzemplarzach

Stan prawny na dzień 15.09.2020 r.
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