Szczecin, dnia 18 października 2016 r.

Sąd Rejonowy
Szczecin Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie
VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich
Pl. Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin

Powódka:

małoletnia Katarzyna Kowalska
PESEL: 000000000000
działająca przez matkę:
Janinę Kowalską
zamieszkałe:
ul. Zamkowa 99
70-999 Szczecin
reprezentowaną przez:
Adw. Łukasza Bielawę
prowadzącego Kancelarię Adwokacką
ul. Jagiellońska 15/3
70-437 Szczecin

Pozwany:

Jan Kowalski
ul. Zamkowa 199
70-998 Szczecin

wartość przedmiotu sporu: 12000 zł

Pozew o alimenty
Działając w imieniu małoletniej powódki, na podstawie udzielonego mi
pełnomocnictwa, którego odpis załączam, wnoszę o:
1. Zasądzenie na rzecz małoletniej powódki Katarzyny Kowalskiej od pozwanego, tytułem
alimentów, kwoty po 1000 zł miesięcznie, płatnych do rąk przedstawicielki ustawowej
powódki – Janiny Kowalskiej do 10- dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w
przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od dnia wniesienia
powództwa;
2. Zasądzenie na rzecz małoletniej powódki od pozwanego kosztów postępowania, w tym
kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych;
3. Udzielenie zabezpieczenia powództwa przez zobowiązanie pozwanego do uiszczania na
rzecz małoletniej powódki przez czas trwania postępowania kwoty po 1000 zł
miesięcznie, płatnych do rąk jego przedstawicielki ustawowej – Janiny Kowalskiej do 10-

dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności
którejkolwiek z rat;
4. Dopuszczenie dowodu z dokumentów wskazanych w treści uzasadnienia pozwu, na
okoliczność usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, możliwości majątkowych i
zarobkowych pozwanego;
5. Zobowiązanie pozwanego do przedstawienia deklaracji podatkowych zawierających
informacje w zakresie wysokości uzyskiwanych przez niego dochodów za okres ostatnich
2 lat, ewentualnie zażądanie od Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego
przedstawienia deklaracji podatkowych pozwanego za lata 2014-2015 i dopuszczenie ich
w charakterze dowodu z dokumentu, na okoliczność możliwości majątkowych i
zarobkowych pozwanego;
6. Dopuszczenie dowodu z przesłuchania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki,
na okoliczność zakresu usprawiedliwionych potrzeb małoletniej, możliwości
majątkowych i zarobkowych jej rodziców, nieprzyczyniania się w wymaganym zakresie do
realizacji potrzeb małoletniej powódki przez pozwanego.

Uzasadnienie

Małoletnia Katarzyna Kowalska urodzona dnia 15 maja 2005 r. w Szczecinie jest córką
Janiny Kowalskiej i pozwanego Jana Kowalskiego.
Dowód:
odpis skrócony aktu urodzenia Katarzyny Kowalskiej.
Rodzice małoletniej pozostawali w nieformalnym związku do kwietnia 2014 r.,
aktualnie żyją w rozłączeniu. Małoletnia powódka pozostaje pod stałą opieką matki, która
stara się zapewnić realizację jej usprawiedliwionych potrzeb. Małoletnia powódka ma 11 lat i
od września 2016 r. uczęszcza do V klasy szkoły podstawowej. Z uwagi na wiek Katarzyny
Kowalskiej oczywistym jest, iż oboje rodzice obowiązani są wobec niej do świadczeń
alimentacyjnych (art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Obecnie całość kosztów
związanych z egzystencją małoletniej powódki obciąża jej matkę, albowiem pozwany nie łoży
na utrzymanie dziecka od stycznia 2016 r.; wcześniej przekazywał na rzecz córki
nieregularnie kwoty w wysokości około 250-300 zł.
Nakłady, których wymaga małoletnia uprawniona do alimentacji przedstawiają się
następująco. Na wyżywienie małoletniej powódki jej matka wydatkuje kwotę około 500-600
zł miesięcznie, na kosmetyki i środki czystości wydatkuje kwotę około 100 zł miesięcznie, zaś
na zakup odzieży, obuwia i zabawek, kwotę około 200 zł miesięcznie. Z faktu uczęszczania
przez małoletnią powódkę do szkoły podstawowej, jej matka wydatkuje kwotę 100 zł na
zakup biletu sieciowego. W trosce o rozwój intelektualny córki jej matka dokonuje
comiesięcznego zakupu książek i materiałów edukacyjnych, co łączy się z wydatkiem rzędu
50 zł miesięcznie. Zakup materiałów plastycznych w celu realizacji zainteresowań małoletniej
uprawnionej, to koszt w wysokości 50 zł miesięcznie. Proporcjonalny koszt korzystania przez
małoletnią powódką z mieszkania i łączących się z tym opłat za media kształtuje się na

poziomie około 250 zł miesięcznie. Do wskazanej struktury wydatków doliczyć należy, także
te nieprzewidziane i nieregularne, jak koszty wyjazdów do kina, wycieczek szkolnych,
wyjazdów na basen, wizyt lekarskich i zakupu lekarstw, co łączy się z uśrednionym
wydatkiem sięgającym kwoty po 200 zł miesięcznie. Łączny zatem koszt utrzymania
małoletniej powódki kształtuje się na poziomie co najmniej 1500 zł, przy czym kwota ta nie
uwzględnia wyjazdów wakacyjnych, zimowych i innych atrakcji z których powódka chciałaby
korzystać, jednakże wobec braku środków nie ma takiej możliwości Z uwagi na fakt, iż
całkowity trud wychowawczy dotyczący dziecka spoczywa na matce małoletniej, zasadnym
jest by pozwany w większym wymiarze niż matka powódki łożył na utrzymanie dziecka, stąd
też żądanie pozwu określone na kwotę po 1000 zł miesięcznie.
Dowód:
dokumenty ilustrujące wydatki na rzecz powódki,
przesłuchanie matki małoletniej powódki.
Matka małoletniej powódki zatrudniona jest w charakterze nauczyciela w Szkole
Podstawowej nr 999 w Szczecinie. Z tego tytułu uzyskuje dochód w wysokości około 2100 zł
miesięcznie. Aktualnie to matka małoletniej powódki z pomocą rodziny w całości finansuje
utrzymanie córki oprócz tego zapewniając jej opiekę i wychowanie. Pozwany spotyka się z
córką 1-2 razy w miesiącu.
Dowód:
przesłuchanie matki małoletniej powódki
Pozwany posiada możliwości zarobkowe i majątkowe pozwalające mu na uiszczanie
na rzecz małoletniej powódki świadczenia alimentacyjnego w żądanej wysokości. Prowadzi
bowiem od wielu lat działalność gospodarczą, której przedmiotem jest hurtowy handel
artykułami gospodarstwa domowego.
Dowód:
wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
dotyczący pozwanego,
deklaracje podatkowe pozwanego za lata 2014-2015,
informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego odnośnie deklaracji
podatkowych składanych przez pozwanego,
przesłuchanie matki małoletniej powódki.
Ujęte wyżej okoliczności determinują twierdzenie, iż pozwany posiada możliwości
majątkowe i zarobkowe pozwalające na łożenie alimentów w żądanej wysokości, co pozwoli
na pełną realizację usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki.
Właściwość sądu została ustalona na podstawie art. 32 kpc.
Z uwagi na przedstawioną argumentację, należy stwierdzić, iż roszczenie małoletniej
uprawnionej do alimentacji zostało uprawdopodobnione, co tym samym potwierdza
zasadność także wniosku o udzielenie zabezpieczenia niniejszego powództwa.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w petitum pozwu.

Załączniki:
1. odpis pozwu wraz z załącznikami,
2. odpis pełnomocnictwa,
3. odpis skrócony aktu urodzenia Katarzyny Kowalskiej,
4. dokumenty ilustrujące wydatki na rzecz powódki,
5. wydruk z CEIDG dotyczący pozwanego.

