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[1] 
Białystok, dn. 20.07.2009 r.

 

 

 

                                                                                      
[2]

 Sąd Rejonowy 

                                                                                           IV Wydział Rodzinny i Nieletnich 

                                                                                w Białymstoku 

 

 
[3]

 Wartość przedmiotu sporu: 9600 zł 

 

 

                                            
[4]

 Powód:              Adam Kowalski, małoletni, 

              13-900 Białystok, ul. Jaśminowa 5 m. 7, 

        

              występujący za pośrednictwem: 

        

              matki Anny Kowalskiej, w charakterze                    

                          przedstawiciela ustawowego, 

              13-900 Białystok, ul. Jaśminowa 5 m. 7 

 

 

              
[5]

 Pozwany:         Jan Kowalski, ojciec dziecka, 

              13-850 Białystok, ul. Cicha 11 m. 3  

               

 

 

 
                                                                                             [6] Pozew 

o alimenty 

 

  
[7] 

Działając w imieniu i na rzecz małoletniego powoda, wnoszę o: 

 

I. [8]
 zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletniego powoda Adama 

Kowalskiego od pozwanego Jana Kowalskiego, 
[9] 

w wysokości 800 zł (osiemset 

złotych) miesięcznie, płatnych z góry do dnia 5 każdego miesiąca, wraz z 

ustawowymi odsetkami w razie zwłoki z terminem płatności, do rąk matki 

powoda Anny Kowalskiej, poczynając od dnia 02.05.2009 r., 

 

II. [10]
 zabezpieczenie roszczenia na czas trwania procesu, poprzez zobowiązanie 

pozwanego do płacenia alimentów powodowi, w kwocie 400 zł (czterysta 

złotych) za miesiąc, przekazywanych z góry do dnia 5 każdego miesiąca, plus 

ustawowe odsetki w wypadku niedotrzymania terminu płatności, do rąk Anny 

Kowalskiej, 
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III. [11]
 rozstrzygnięcie sprawy także w przypadku nieobecności powoda, 

 

IV. [12]
 zasądzenie na rzecz powoda od pozwanego kosztów postępowania według 

norm przepisanych. 

 
[13]

 Uzasadnienie 

 

Dnia 6 maja 1999 r. rodzice powoda zawarli związek małżeński przed kierownikiem 

Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku. 

 

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa. 

 

Pożycie małżonków układało się dobrze. W dniu 3 lutego 2000 r. z omawianego 

związku urodziło się dziecko. Rodzice nadali mu imię Adam. 

 

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia powoda. 

 

Pozwany dobrowolnie łożył na utrzymanie i wychowanie Adama Kowalskiego, jednakże 

do czasu. Z dniem 2 czerwca 2009 r. pozwany wyprowadził się ze wspólnego 

mieszkania małżonków i zamieszkał z kochanką.  

 

Dowód: 1. list pozwanego, 

   2. przesłuchanie stron. 

 

Od tego też momentu, Jan Kowalski przestał wypełniać swój obowiązek alimentacyjny 

w stosunku do małoletniego powoda. Wielokrotne prośby Anny Kowalskiej o 

przyczynianie się do utrzymywania syna – nie przyniosły żadnego rezultatu. 

 

Dowód: 1. potwierdzenie nadania listu poleconego, wzywającego pozwanego do       

                  alimentacji powoda, 

              2. przesłuchanie stron. 

 

Małoletni powód, poza zwykłymi kosztami utrzymania i wychowania dziecka w tym 

wieku – wykazuje predyspozycje muzyczne do gry na pianinie, co rodzi kolejne wydatki. 

Aby swój talent mógł rozwijać niezbędne są środki finansowe na lekcje muzyczne, w 

kwocie 300 zł miesięcznie. 

 

Dowód: opinia nauczyciela muzyki. 

 

Matka powoda pracuje na stanowisku sekretarki. Jej dochody wynoszą 1600 zł 

miesięcznie. Anna Kowalska w znacznej mierze wypełnia swój obowiązek alimentacyjny 

poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie Adama Kowalskiego. 

 

Dowód: zaświadczenie od pracodawcy o wysokości osiąganych dochodów. 
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Pozwany pracuje jako przedstawiciel handlowy w firmie farmaceutycznej. Jego zarobki 

wahają się w granicach 4000 zł. Zasądzenie na rzecz powoda alimentów w kwocie 800 

zł odpowiada możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. W związku z 

tym nie będzie stanowić dla niego nadmiernego uszczerbku. 

 

Dowód: zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia Jana Kowalskiego, o którego 

dostarczenie przez pozwanego wnosi się. 

 

Na podstawie powyższych faktów zostało uwiarygodnione istnienie obowiązku 

alimentacyjnego, co sprawia, że wniosek o zabezpieczenie roszczenia jest całkowicie 

usprawiedliwiony, jak również samo żądanie alimentów w pełni zasługuje na poparcie. 

 

 

 

                                                                               
[14]

 Anna Kowalska 

 

 

 

 
[15]

 Załączniki: 

       1. odpis pozwu i załączników, 

 2. odpis skrócony aktu małżeństwa, 

 3. odpis skrócony aktu urodzenia, 

 4. list pozwanego, 

 5. potwierdzenie nadania listu poleconego, 

 6. opinia nauczyciela muzyki, 

 7. zaświadczenie o wysokości dochodu Anny Kowalskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


