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Wstęp 

 

 Rodzina jest podstawową formą życia społecznego. To pierwsze        

środowisko zaspokajające potrzeby człowieka, na jego niwie odbywa się także 

wstęp do świata norm i wartości. Więzi z najbliższymi członkami rodziny           

wpływają na kształtowanie się osobowości. Tylko prawidłowo funkcjonująca 

rodzina zaspokaja potrzeby, których nie jest w stanie zaspokoić żadna inna 

grupa czy inicjatywa społeczna. To właśnie dzięki kontaktom pomiędzy              

członkami rodziny czerpie się akceptację i miłość, bezpieczeństwo i zaufanie,   

a te z kolei składają się na poczucie własnej wartości.  

 Każdy członek rodziny powinien mieć zapewnioną pełnię normalnego  

życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie 

niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa.  

 Niniejsza publikacja stanowi praktyczne omówienie podstawowych        

zagadnień z zakresu obowiązku alimentacyjnego, obowiązku przyczyniania się 

do zaspokajania potrzeb rodziny, a także możliwości korzystania ze świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego. 

 

        Zapraszamy do lektury! 
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Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb  

rodziny 

Oboje małżonkowie - każdy według swych sił oraz swych możli-

wości zarobkowych i majątkowych - są obowiązani przyczyniać 

się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek 

założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać 

także, w całości lub w części, na osobistych staraniach              

o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu 

nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się       

do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby  

wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające  

temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk 

drugiego małżonka. Taki nakaz sądu zachowuje moc nawet  

pomimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżon-

ków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków na-

kaz ten zmienić albo uchylić. 

Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka               

u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodar-

stwie. W przypadku gdy dziecko ma dochody z własnej pracy, 

powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania     

rodziny, jeżeli mieszka u rodziców.  

 

Obowiązek alimentacyjny 

Obowiązek alimentacyjny stanowi obowiązek dostarczania 

środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wycho-

wania. Obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. 

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych 

potrzeb uprawnionego do alimentów, a także od możliwości   

zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. 

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka,  

które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo 

wobec osoby niepełnosprawnej, może polegać w całości lub            

w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie 

 

 

Podstawy  

obowiązku  

przyczyniania 

się do zaspoka-

jania potrzeb  

rodziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść 

obowiązku 

alimentacyjnego 
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Uprawnionego. W takim przypadku świadczenie alimentacyjne  

pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub 

w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. 

 

 
Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają: 

− świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu  

alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia  

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym                

do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, 195 i 1579             

oraz z 2017 r. poz. 60), podlegające zwrotowi przez             

zobowiązanego do alimentacji, 

− świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane 

z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,  

o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, 

− świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie  

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywa-

niu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60  

i 245); 

− świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60); 

− rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa 

w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świad-

czeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303). 

 

Osoba, która była zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych, 

a w ciągu ostatnich 3 lat przed sądowym dochodzeniem świad-

czeń alimentacyjnych bez ważnego powodu zrzekła się             

prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty, 

wtedy wynikłej zmiany nie uwzględnia się przy ustalaniu zakresu 

świadczeń alimentacyjnych. Analogiczna sytuacja występuje  
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w przypadku, gdy osoba zobowiązana do alimentów zrzekła się 

zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne. 

 

Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się                

z upływem 3 lat. W przypadku istnienia niezaspokojonych              

potrzeb uprawnionego z okresu przed wniesieniem powództwa 

o alimenty, sąd uwzględnia je zasądzając odpowiednią sumę 

pieniężną. W uzasadnionych przypadkach sąd może rozłożyć         

zasądzone świadczenie na raty. 

 

Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimenta-

cyjnego jest możliwa w przypadku zmiany stosunków. Taką 

zmianą stosunków może być na przykład obniżenie możliwości 

zarobkowych i majątkowych zobowiązanego lub zmniejszenie 

się potrzeb uprawnionego do alimentów. 

 

 
Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców 

osoby, która była zobowiązana do alimentów. Wraz ze śmiercią 

osoby zobowiązanej powstaje obowiązek alimentacyjny zobo-

wiązanego w dalszej kolejności - zgodnie z regułami opisanymi 

w dalszej części niniejszej publikacji. 

 

 

Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub         

wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobo-

wiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń        

alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej 

kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone  

z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby,  

która powinna była te świadczenia spełnić. Roszczenie o zwrot 

takich świadczeń przedawnia się z upływem 3 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

Termin  

przedawnienia 

roszczeń  

alimentacyjnych 

 

 

 

Możliwość  

zmiany wysokości 

wcześniej  

orzeczonego  

obowiązku  

alimentacyjnego 
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Zobowiązany do alimentów może uchylić się od wykonania        

obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli  

żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia spo-

łecznego. Taka możliwość jest wyłączona w zakresie obowiązku 

alimentacyjnego rodzica względem jego małoletniego dziecka. 

 

Kolejność obowiązku alimentacyjnego 

Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (dzieci, wnuki) 

przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie), a wstępnych przed       

rodzeństwem. W przypadkach gdy jest kilku zstępnych lub 

wstępnych – w pierwszej kolejności obciąża krewnych bliższych 

stopniem przed dalszymi. 

Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyj-

ny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym           

i majątkowym. 

Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania 

drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu         

małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek 

alimentacyjny krewnych tego małżonka. 

 

 
Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie 

winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, 

może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania 

środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedli-

wionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobko-

wym i majątkowym zobowiązanego. 

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego 

rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorsze-

nie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może na   

żądanie małżonka niewinnego orzec, że małżonek wyłącznie winny 

obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do 

zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, 

chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. 

 

 

 

 

Sprzeczność  

z zasadami 

współżycia  

społecznego 
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Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi               

rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka 

nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek 

rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, 

obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia 

rozwodu. Ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd może,             

na żądanie uprawnionego, przedłużyć pięcioletni termin. 

 

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych 

względem dziecka, które jeszcze nie jest w stanie utrzymać 

się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystar-

czają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza 

tym przypadkiem, uprawniony do świadczeń alimentacyjnych 

jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. 

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem 

dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym 

dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań  

w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. 

Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu 

stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, obowiązek 

alimentacyjny względem przysposobionego obciąża przysposa-

biającego przed wstępnymi i rodzeństwem przysposobionego,  

a obowiązek alimentacyjny względem wstępnych i rodzeństwa 

obciąża przysposobionego dopiero w ostatniej kolejności. 

Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego mał-

żonka, przysposobienie nie ma wpływu na obowiązek alimenta-

cyjny między przysposobionym a tym drugim małżonkiem i jego 

krewnymi. 
 

 
Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności 

powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej                 

w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić 

zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas 

potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożli-

we lub połączone z nadmiernymi trudnościami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązek  

alimentacyjny 

rodziców  

wobec dzieci 

 

 

 

 

Obowiązek  

alimentacyjny  

przy przysposo-

bieniu  

niepełnym 
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Ojciec niebędący mężem matki jest obowiązany ponieść koszty: 

- związane z ciążą i porodem,  

- trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu 

w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia.  

 

W przypadku wystąpienia ważnych powodów matka może          

żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas 

dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu         

matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty 

majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią 

część tych wydatków lub strat. Roszczenia takie przysługują 

matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe. 

Roszczenia matki względem ojca dziecka przedawniają się               

z upływem 3 lat od dnia porodu. 

 

Jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało 

uwiarygodnione, matka może żądać, aby mężczyzna ten jeszcze 

przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę           

pieniężną na koszty utrzymania matki przez 3 miesiące            

w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez 

pierwsze 3 miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej 

sumy określa sąd. 

 

 

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało 

ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń 

majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie                 

z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń 

matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe. 

 

 

 

 

 

 

 

Roszczenia 

matki dziecka 

pozamałżeń-

skiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roszczenie  

w przypadku 

uwiarygodnio-

nego ojcostwa 

 

 



12 

 

Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej 

matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom 

współżycia społecznego. Analogiczne uprawnienie przysługuje 

dziecku w stosunku do żony swego ojca, niebędącej jego              

matką. 

Mąż matki dziecka, niebędący jego ojcem, może żądać od 

dziecka świadczeń alimentacyjnych, jeżeli przyczyniał się do 

wychowania i utrzymania dziecka, a żądanie jego odpowiada 

zasadom współżycia społecznego. Uprawnienie takie przysłu-

guje również żonie ojca dziecka, niebędącej matką dziecka. 

 

W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od 

świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmier-

nym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny. 

 

 

 
Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności 

powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej                 

w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić 

zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas 

potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożli-

we lub połączone z nadmiernymi trudnościami. 

 

Świadczenia 

alimentacyjne 

ojczymów,  

macoch,  

pasierbów 

 

 

 

 

 

 

Obowiązek  

alimentacyjny 

wobec  

rodzeństwa 
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Osoby 

uprawnione  

do świadczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość 

świadczeń  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie 

uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wyko-

nawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna - do ukończenia przez nią 

18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole                   

lub   szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,          

albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności - bezterminowo. 

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną do alimen-

tów szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo            

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje                   

do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do                

ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli  

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekra-

cza kwoty 800 zł. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości 

bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują                

w przypadkach  gdy osoba uprawniona do alimentów:  

− została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobo-

we utrzymanie lub w pieczy zastępczej, 

− zawarła związek małżeński. 

 

 
Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń 

z tego funduszu. 
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Przekazywanie 

świadczeń  

z funduszu  

alimentacyjnego 

w formie  

rzeczowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał               

organowi właściwemu do postępowania w sprawie świadczeń             

z funduszu alimentacyjnego informacje, że osoba uprawniona 

bądź jej przedstawiciel ustawowy marnotrawią wypłacane 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia należne 

mogą być przekazywane osobie w całości lub w części w formie 

rzeczowej. 

 

 

Zasady ustalania dochodu rodziny na potrzeby określenia 

prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
 

W przypadku: 

■ utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalenda-

rzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po 

tym roku   

 - ustalając jego dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego 

■ uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalen-

darzowym poprzedzającym okres świadczeniowy 

-  ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku 

 dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód 

 był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, 

 na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń  

 z funduszu alimentacyjnego. 

■ uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku  

kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy  

- jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka  

 rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu  

 za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło            

 uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany  

 w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo 

 do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się          

do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej          

i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej 
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Członek rodziny 
umieszczony  
w pieczy  
zastępczej lub 
w instytucji  
zapewniającej 
całodobowe 
utrzymanie 
 

Dochód 
z działalności 
podlegającej 
opodatkowaniu 
na podstawie 
przepisów  
o zryczałtowa-
nym podatku 
dochodowym  

 
 

 

Dochód  
z gospodarstwa 
rolnego 

 

 

 

 

 

 

działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko 

pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód  

z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty  

dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy                      

lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie  

rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. 

 

W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy 

zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzyma-

nie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę,  

nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub 

w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

 

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej 

opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym       

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres świadczeniowy przyjmuje się dochód miesięczny                   

w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze 

obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny             

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku. 
 

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego 

przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód 

miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie 

w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu             

Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz               

z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244). 

 

Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego,  

do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru 

podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, 

z wyjątkiem: 

1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy          

zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym  

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochód rodziny 

uzyskany przez 

dzierżawcę  

gospodarstwa 

rolnego  

oddanego  

w dzierżawę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organ  

właściwy 

 rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu 

 rodziny gospodarstwa rolnego; 

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez 

rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku  

z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących  

z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji  

i Gwarancji Rolnej. 

 

Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospo-

darstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których 

mowa w ust. 8, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego       

pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gospodarstwa     

rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się                  

o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa 

rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te 

sumuje się. 

 

 
W przypadku gdy prawo do świadczeń ustala się osobie     

uprawnionej pozostającej pod opieką opiekuna prawnego,  

ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód osoby uprawnionej. 

 

 

Postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

prowadzi organ właściwy wierzyciela - czyli wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce              

zamieszkania osoby uprawnionej. 
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Przykładowy pozew o alimenty 

 

Poznań, dn. 30.08.2019 r. 
 

Sąd Rejonowy  
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu 
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich 

Powód:: 
Adam Nowak 
PESEL 17211012345 
 

reprezentowany przez matkę: 
Annę Kowalską 
PESEL 88070203222 
zam. ul. Zielona 23 
60-131 Poznań 

Pozwany: 
Tomasz Nowak 
ul. Niebieska 5/3 
60-152 Poznań 

Wartość przedmiotu sporu: 18.000,00 zł 
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych) 

POZEW O ALIMENTY 

Wnoszę o: 

1. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda Adama Nowaka alimentów 
w kwocie po 1.500,00 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki do 10. dnia każdego mie-
siąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, począw-
szy od dnia wniesienia pozwu. 

2. zobowiązanie pozwanego do złożenia do akt zaświadczenia o jego dochodach za okres 
ostatnich 6 miesięcy, 

3. Przeprowadzenie dowodu: 
- z dokumentów załączonych do niniejszego pozwu, 
- zaświadczenia o dochodach pozwanego za okres ostatnich 6 miesięcy, 
na okoliczności wskazane w uzasadnieniu niniejszego pozwu. 

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

Strony nie podjęły próby polubownego rozwiązania sporu ponieważ pozwany unika kontaktu  
z matką powoda. 
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Uzasadnienie 

 Małoletni pochodzi ze związku nieformalnego Anny Kowalskiej i Tomasza Nowaka. Urodził 
się w dniu 10.01.2017 r. w Poznaniu. 

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia oraz aktu małżeństwa 

 Małoletni powód uczęszcza do Miejskiego Żłobka nr 3 w Poznaniu. Miesięczna odpłatność 
za zajęcia wynosi 450,00 zł. U powoda zdiagnozowano szereg alergii pokarmowych, co wiąże 
się z koniecznością stałego podawania kosztownych lekarstw. Koszty związane z leczeniem 
wynoszą średnio 220,00 zł miesięcznie. 

Dowody:  
1. zaświadczenie ze żłobka,  
2. zaświadczenie od lekarza alergologa,  
3. paragony z apteki i sklepów z żywnością specjalistyczną 

 Matka powoda obecnie jest zatrudniona w sklepie obuwniczym „Trzewik” na stanowisku 
sprzedawcy. Jej wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 2500,00 zł miesięcznie i nie posiada żad-
nych innych źródeł dochodu. 

Dowód: zaświadczenie o zarobkach matki powoda 

 Pozwany pracuje w firmie komputerowej PC serwis na stanowisku programisty. Jego wyna-
grodzenie z tytułu tego zatrudnienia to ok. 4000,00 zł. 

Dowód: zaświadczenie o dochodach pozwanego 

 Obecnie małoletni powód zamieszkuje wspólnie z matką w mieszkaniu własnościowym 
należącym do matki powoda. Łączny koszt jego utrzymania wynosi 1.850,00 zł miesięcznie. 

Dowód:  
1. zestawienie kosztów utrzymania małoletniego powoda, 
2. rachunki za media i utrzymanie mieszkania, 
3. rachunki za leczenie i rehabilitację powoda, 
4. rachunki ze żłobka. 

 Pozwany w dniu 1 czerwca 2019 r. wyprowadził się z mieszkania zajmowanego dotąd 
wspólnie z powodem i Jego matką. Od tego czasu nie przejawia zainteresowania dzieckiem  
i jego sprawami, ani nie przekazuje żadnych środków na jego utrzymanie.  

 W związku z tym niniejszy pozew jest uzasadniony i wnoszę jak na wstępie. 
 

……………………... 
   (podpis powoda)       

 

Załączniki: 
1. Odpis pozwu dla strony przeciwnej wraz z załącznikami. 
2. Dokumenty wskazane w treści pozwu. 
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Przykładowe zestawienie kosztów utrzymania dziecka 

 

 
Wydatki ponoszone okresowo - na przykład raz na kwartał, półrocze czy rok - 

należy podzielić przez liczbę miesięcy, których dotyczą.  

Przykład: kwotę wykazaną w fakturze za prąd otrzymywanej co pół roku         

należy podzielić przez 6 miesięcy - i dopiero tak otrzymaną kwotę ująć           

w zestawieniu.  

 

 
Wydatki przypadające na kilka osób należy podzielić przez liczbę osób,  

których dotyczą.  

Przykład: w mieszkaniu zamieszkują 3 osoby, a zatem miesięczną kwotę 

czynszu należy podzielić przez 3. 

Zestawienie kosztów utrzymania małoletniego Adama Nowaka 

Rodzaj kosztu 

Wartość w ujęciu  

miesięcznym  

(w zł/miesiąc) 

Koszty związane z mieszkaniem  

(w tym: czynsz, woda, prąd, gaz, Internet, telewizja) 

560,00 zł 

Koszty związane z wyżywieniem 480,00 zł 

Koszty związane z higieną osobistą, kosmetykami,  

chemią gospodarczą, środkami czystości itp. 

320,00 zł 

Koszty leczenia, szczepień i rehabilitacji 220,00 zł 

Koszty odzieży i obuwia 200,00 zł 

Koszty pobytu w żłobku 450,00 zł 

Ferie, wyjazdy wakacyjne, imprezy okolicznościowe 150,00 zł 

Koszty zabawek i materiałów edukacyjnych 120,00 zl 

SUMA 2.500,00 zł 
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Przykładowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji  
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Przykładowy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego  
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          EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 


