Ruda Śląska, dnia …........
(Sąd miejsca zamieszkania małoletniego)
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Śląska
Małoletni powód: ...............................................
(imię,nazwisko, adres, Pesel)
reprezentowany przez matkę /ojca /opiekuna …..........................................
(imię, nazwisko, adres, Pesel)
Pozwany(a): …....................................................
( imię, nazwisko, adres, Pesel)
Wartość przedmiotu sporu:
(dochodzona kwota x 12m-cy)
POZEW O ALIMENTY
wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia
Ja, …............ działając w imieniu i na rzecz małoletniej/go powoda (imię i nazwisko dziecka), na
podstawie art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wnoszę o:
1. zasądzenie od pozwanego /ej na rzecz małoletniej/go powoda alimentów w kwocie
….......zł. (słownie) miesięcznie, płatnych do 10-tego dnia każdego miesiąca do rąk
matki/ojca jako przedstawiciela ustawowego, lub na rachunek bankowy wskazany przez
przedstawicielkę/la ustawowego powodki/a (o sposobie decyduje rodzic) wraz
z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;
2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z:
- na okoliczność: …...........(dowód musi wykazywać fakt, na który się powołujemy);
3. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;
4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu, według norm
przepisanych.
Jednocześnie, na podstawie art. 753 § 1 Kodeks postępowania cywilnego, wnoszę o:
1. udzielenie na czas trwania postępowania zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego, przez
zobowiązanie pozwanego do łożenia na rzecz małoletniej/go powoda/ki, kwoty
…......... zł. (słownie: …...... złotych, 00/100) miesięcznie, płatnej z góry
do 10-go dnia każdego miesiąca.
W pozwie należy zawrzeć informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego
pozasądowegosposobu rozwiązania sporu, a w przypadkugdy takich prób nie podjęły należy podać
przyczyny ich nie podjęcia.

UZASADNIENIE
W uzasadnieniu należy :
Opisać stan faktyczny i przytoczyć wszelkie okolicznosci i dowody na jego potwierdzenie.
Wskazać należy i opisać wszystkie konieczne wydatki na potrzeby małoletniego,
które zapewniają dziecku normalne warunki do życia .
Określić kwotowo koszty zakupu żywności stosownie do wieku jak również koszty zakupu
odzieży, obuwia, środków higieny osobistej, przyborów i materiałów szkolnych oraz koszty
pozwalające zapewnić dziecku odpowiednie warunki mieszkaniowe.
Należy również uwzględnić koszty wypoczynku dla dziecku w okresie wakacji czy ferii zimowych
(koszt zimowiska czy wyjazdu kolonijnego).
W sytuacji chorego dziecka należy uwzglednić i przedstawić koszty zakupu niezbędnych
i specjalistycznych leków, jak również wykazać koszty leczenia czy rehabilitacji.
Wszystkie ponoszone koszty należy przedstawić kwotowo, jako miesięczny koszt utrzymania
dziecka.
Opisać należy sytuację rodzinną i majątkową każdego z rodziców, a także wykazać zarobki każdego
z nich oraz wykonywany zawód. Należy również oraz wskazać osoby pozostające na ich
utrzymaniu.
Co do zabezpieczenia, to wystarczy uprawdopodobnić, że z uwagi na ryzyko długiego trwania
postępowania, a także trudności finansowe opiekuna małoletniego, brak zabezpieczenia może
poważnie utrudnić zaspokojenie niezbędnych potrzeb dziecka.
----------------------------(podpis)
Do pozwu należy dołaczyć
–
–
–
–
–
–

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
odpis pełny aktu urodzenia dziecka jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie
zaświadczenie o dochodach (brutto i netto)
wykaz ponoszonych kosztów utrzymania dziecka (rachunki)
orzeczenie o niepełnosprawnosci (jeżeli dziecko posiada orzeczenie)
odpis pozwu wraz z załącznikami x 2

