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POZEW O ALIMENTY WZÓR jest najczęściej 

poszukiwanym w sieci tematem w sytuacjach,  
w których były małżonek alimentów nie płaci, albo 

płaci w wysokości niewystarczającej.  

Nazywam się Aleksandra Gaczek i jestem 

adwokatem. Cieszę się, że pobrałaś mój poradnik 

„Pozew o alimenty”. Przeczytaj go dokładnie, abyś 

dobrze poznała swoje prawa i możliwości zwiększenia 

alimentów od byłego małżonka, do których masz prawo. 

Bardzo lubię sprawy alimentacyjne, często wymagają one sporego nakładu 

pracy, jednak każda z tych spraw jest inna. Twoja także jest inna i nie da się 

jej porównać do sytuacji Twojej znajomej, czy historii opisanej przez kogoś 

innego. Z tego powodu po zapoznaniu się z tym poradnikiem zachęcam Cię 

do wizyty u adwokata, który w sprawach alimentacyjnych, czy rodzinnych się 

specjalizuje. W ten sposób uzyskasz najlepszą i najszybszą pomoc w swojej 

trudnej sytuacji. 

Zanim przejdę dalej, chciałabym Cię także zaprosić do lektury szeregu 

artykułów o alimentach na dziecko, które znajdziesz w moim blogu. Są to: 

Do kiedy płaci się alimenty na dziecko - kliknij tutaj>>  

Kiedy alimenty na dzieci są należne - kliknij tutaj>> 

Kiedy można dochodzić podwyższenia alimentów - kliknij tutaj>> 

Nieregularne kontakty z dzieckiem - kliknij tutaj>> 

Czy z powodu pandemii sąd obniży alimenty - kliknij tutaj>> 

Pozostałe pomocne artykuły o alimentach znajdziesz TUTAJ>> 
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https://rozwodkatowice.pl
https://rozwodkatowice.pl/do-kiedy-placi-sie-alimenty-na-dziecko/
https://rozwodkatowice.pl/alimenty-na-dzieci-po-lub-w-trakcie-rozwodu-kiedy-nalezne-sa-alimenty-na-dzieci/
https://rozwodkatowice.pl/kiedy-mozna-dochodzic-podwyzszenia-alimentow/
https://rozwodkatowice.pl/nieregularne-kontakty-z-dzieckiem/
https://rozwodkatowice.pl/korona-wirus-czy-z-powodu-epidemii-sad-obnizy-alimenty/
https://rozwodkatowice.pl/category/alimenty/


POZEW O ALIMENTY - co musi zawierać

Przejdźmy do tematu pozwu o alimenty. Pamiętaj, że w pozwie o alimenty 

musisz wskazać: 

▪ sąd, do którego składasz pozew 

Będzie to zawsze Sąd Rejonowy. W sprawach o alimenty masz możliwość 

skierowania sprawy według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Czyli w 

tym przypadku dziecka, jest to wygodniejsze rozwiązanie niż właściwość 

ogólna, czyli miejsce zamieszkania pozwanego; 

▪ oznaczenie Stron 

Powodem jest dziecko, Ty jako rodzic reprezentujesz dziecko (chyba że 

dziecko jest pełnoletnie, wówczas samodzielnie w sprawie pełni rolę powoda i 

podpisuje pozew), osobą pozwaną jest rodzic, od którego dochodzisz 

alimentów, pamiętaj też, aby wskazać numer PESEL dziecka; 

▪ jakiej kwoty dochodzisz i dlaczego akurat w takiej wysokości 

alimenty chcesz pozyskać 

Kwota powinna odpowiadać potrzebom dziecka, ale też uwzględniać 

możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej tak aby alimenty były możliwe do 

płacenia. Sąd bada możliwości zarobkowe, zatem to, że osoba zobowiązana 

przykładowo nie podejmuje legalnego zatrudnienia i posiada status osoby 

bezrobotnej, albo nie wykazuje zarobków nie powinno rzutować na wysokość 
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alimentów i powodować, że zobowiązany nie musi płacić. Decyduje to ile 

określona osoba może zarobić, a nie czy chce podjąć się zatrudnienia czy też 

nie; 

▪ wartość przedmiotu sporu 

Dochodzona kwota to nie wszystko, w sprawach kierowanych do Sądu należy 

podać również wartość przedmiotu sporu. W sprawach alimentacyjnych 

będzie to zawsze suma dochodzonego roszczenia za 12 miesięcy, zatem jeśli 

dochodzisz kwoty 2000 zł, wówczas wartość ta wyniesie 24000 zł, co istotne 

– pozew w sprawie o alimenty jest zwolniony od obowiązku ponoszenia 

opłaty sądowej. 

O czym musisz pamiętać  
składając pozew o alimenty?

Kiedy składasz pozew o alimenty to o tym musisz pamiętać. 

Posłuchaj… 

Co ważne:

▪ musisz pamiętać, aby podpisać pismo i złożyć je w Sądzie w 

dwóch egzemplarzach (sam pozew i wszystkie załączniki)
▪ pamiętaj, aby wymienić wszystkie załączniki, a więc pisma, 

dokumenty i np. rachunki, jakie załączasz do pozwu
▪ nadaj pismu tytuł – „Pozew o alimenty na rzecz dziecka”
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Dodatkowo należy poinformować Sąd, czy podjęta została próba 

ugodowego pozyskania alimentów i jaki jest jej wynik. 

W prowadzonych przeze mnie sprawach częstą sytuacją jest, że 

podjęta została próba ugodowego rozwiązania sprawy i ustalenia 

wartości alimentów, ale strony niestety nie doszły do porozumienia co 

do wysokości alimentów – taka informacja w zupełności jest 

wystarczająca dla Sądu.

Możesz pobrać wzór pozwu alimentacyjnego, który zobrazuje, jak 

powinien wyglądać przykładowy pozew o alimenty.

W sprawach o alimenty warto złożyć wniosek o zabezpieczenie, jeśli 

drugi rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, czyli nie 

płaci alimentów albo płaci za mało, mniej niż kosztuje utrzymanie 

dziecka.

Jest to bardzo pomocne, ponieważ pozwala pozyskać alimenty już w 

czasie sprawy sądowej, a nie dopiero po uprawomocnieniu się wyroku. 

Złożony w pozwie wniosek o zabezpieczenie nie wymaga uiszczenia 

dodatkowej opłaty.

Jeśli natomiast złożysz wniosek o zabezpieczenie alimentów w toku 

sprawy, to wówczas musisz go opłacić. Opłata od wniosku o 

zabezpieczenie to kwota 100 zł.
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https://rozwodkatowice.pl/wp-content/uploads/2021/10/WZOR-POZWU-O-ALIMENTY.docx


Uzasadnienie w pozwie o alimenty 

Pozew powinien zawierać zwięzłe uzasadnienie, a więc przedstawienie 

czego dochodzisz i dlaczego, konieczne jest też poparcie dochodzonej 

kwoty dowodami. Często słyszę pytanie, czy muszą to być faktury 

imienne, czy wystarczające są rachunki.

Nie ma jednej odpowiedzi, wszystko zleży od tego, w jakiej wysokości 

alimentów dochodzisz. Jeśli będzie to kwota przewyższająca kwoty, 

jakie zazwyczaj są zasądzane na dzieci w określonym wieku, wówczas 

im bardziej precyzyjnie wykażesz wysokość ponoszonych na dziecko 

kosztów, tym lepiej.

Kończąc …

Droga Czytelniczko, prowadzę wiele spraw o alimenty i muszę 

powiedzieć Ci, że nie są to sprawy proste. Zazwyczaj też towarzyszy im 

spory ładunek emocjonalny, dlatego zdecydowanie warto zwrócić się do 

adwokata, który pomoże Ci przejść przez ten proces w jak najmniej 

uciążliwy dla Ciebie sposób.

A wzór wniosku o alimenty na dziecko możesz pobrać w TYM 

MIEJSCU>>.

Życzę Ci powodzenia i daj mi znać, gdybyś miała pytania! :)

Aleksandra Gaczek  
adwokat
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https://rozwodkatowice.pl
https://rozwodkatowice.pl
https://rozwodkatowice.pl/wp-content/uploads/2021/10/WZOR-POZWU-O-ALIMENTY.docx
https://rozwodkatowice.pl/wp-content/uploads/2021/10/WZOR-POZWU-O-ALIMENTY.docx


Zapraszam Cię do kontaktu: 

Aleksandra Gaczek 

Tel. kom.: +48 883 937 942 

e-mail: sekretariat@ggk-kancelaria.pl

strona: www.ggk-kancelaria.pl 

blog: Rozwód Katowice  

***** 
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