Co należy zrobić, aby uzyskać alimenty
Materiał informacyjny
Jeśli osoba zobowiązana nie chce przyczyniać się do utrzymania osoby uprawnionej w sposób dobrowolny,
można złożyć do sądu pozew o alimenty. Jak napisać pozew o alimenty?
1. Dane powoda, czyli osoby ubiegającej się o alimenty – imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, PESEL. Gdy
ubiegamy się o alimenty na dziecko małoletnie, należy dopisać dane rodzica, który je reprezentuje. Gdy o
alimenty ubiega się osoba powyżej 18 roku życia, składa pismo samodzielnie.
Dla ułatwienia kontaktu dobrze jest podać numer telefonu oraz adres mailowy.
2. Dane pozwanego, czyli osoby, od której domagamy się alimentów – imię, nazwisko, PESEL oraz adres
zamieszkania.
3. Dane sądu. Pozew należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby
uprawnionej do alimentów (powoda) lub pozwanego.
4. Wartość przedmiotu sporu. Należy określić miesięczną kwotę alimentów, której żądamy. Następnie
należy pomnożyć ją przez 12 miesięcy i tak otrzymaną kwotę wpisać jako wartość przedmiotu sporu. Np.
żądana kwota alimentów to 300,00 zł, pomnożona przez 12 = 3.600,00 zł i to jest wartość przedmiotu
sporu.
5. Należy odpowiednio zatytułować pismo: Pozew o alimenty.
6. Jak zacząć. Pozew rozpoczynamy od informacji, że w imieniu własnym (w przypadku dorosłego dziecka,
małżonka) lub w imieniu małoletniego dziecka występujemy o zasądzenie alimentów z podaniem
konkretnej kwoty, płatnej np. do 10 dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki
w płatności którejkolwiek z rat.
Jeśli potrzeby dziecka są pilne a istnieje obawa, że pozwany może uchylać się od płatności, można umieścić tu
wniosek o zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego do uiszczania alimentów
w trakcie trwania procesu. Jeśli sąd się przychyli, pozwany będzie zmuszony do uiszczania tej kwoty jeszcze
przed wydaniem wyroku.
7. Uzasadnienie. W uzasadnieniu należy opisać dlaczego żądamy alimentów od tej osoby, powołując się np. na
uznanie dziecka przez pozwanego, fakt zawarcia małżeństwa. Następnie opisujemy sytuację materialną
osoby uprawnionej do alimentów – wskazując wysokość wynagrodzenia lub innych dochodów. Wyliczamy
miesięczne wydatki związane z utrzymaniem dziecka – zarówno te związane z nauką, lekarstwami jak i
zajęciami dodatkowymi czy feriami. Wskazujemy również dochody pozwanego, jeśli nie znamy
dokładnej kwoty, może być ona przybliżona.
8. Podpis. Pozew należy podpisać.
9. Załączniki: Do pozwu należy dołączyć dokumenty potwierdzające opisaną sytuację, np. oryginał odpisu
aktu urodzenia dziecka (zupełnego w przypadku dziecka spoza małżeństwa), akt małżeństwa, rachunki za
utrzymanie dziecka (np. opłaty za przedszkole), zaświadczenia z urzędu pracy, decyzje o przyznanych
zasiłkach, zaświadczenia o dochodzie- dotyczących obojga rodziców jeśli mamy taką możliwość. Innymi
słowy wszystkie dokumenty, które mogłyby uwiarygodnić żądanie i potwierdzić ponoszone koszty
Materiał opracowany według stanu prawnego na 31 maja 2021 roku.

i możliwości ich ponoszenia udziału pozwanego.

POZEW NALEŻY ZŁOŻYĆ DO SĄDU W DWÓCH EGZEMPLARZACH!
10. Złożenie. Pismo można sporządzić własnoręcznie lub za pomocą komputera. Składamy więc podpisany
pozew z załącznikami oraz kopię pozwu i załączników dla pozwanego, tak by sąd mógł wysłać
pozwanemu nasze pismo przed rozprawą. Warto przygotować dodatkowy egzemplarz pisma, na którym
biuro podawcze sądu potwierdzi wpłynięcie pozwu lub do którego można dołączyć potwierdzenie
nadania listu poleconego do sądu.

Kto ponosi koszty postępowania?

Jak podwyższyć kwotę alimentów?

Osoba uprawniona do alimentów korzysta ze
zwolnienia od kosztów. Pozwany ponosi je
w przypadku przegrania sprawy lub gdy składa
pismo o zmniejszenie alimentów lub uchylenie
obowiązku alimentacyjnego.

Gdy potrzeby dziecka się zwiększyły, można
złożyć w sądzie pozew o podwyższenie
alimentów. Pismo sporządza się w bardzo
podobny sposób jak opisany powyżej,
uwzględniając poniższedane:

Czym jest klauzula wykonalności i jakie ma
znaczenie?

* należy podać sygnaturę wcześniejszego
postępowania o alimenty (znajduje się na
wyroku lub wezwaniach z sądu)
* wartością przedmiotu sporu będzie kwota
odpowiadająca różnicy między obecnie zasądzonymi alimentami a żądaną kwotą, również
pomnożona przez 12. Innymi słowy, jeśli obecne
alimenty wynoszą 300,00 zł, a my żądamy
500,00 zł, wtedy wartość przedmiotu sporu jest
obliczana w ten sposób: 500-300 = 200,00 zł x
12 miesięcy= 2.400,00 zł.
* w pozwie musimy uzasadnić dlaczego
zwiększyły się potrzeby osoby uprawnionej, np.
na skutek rozpoczęcia nauki, choroby, z którą
wiążą się dodatkowe wydatki.
Na takiej samej zasadzie osoba, która płaci
alimenty może złożyć pozew o zmniejszenie
alimentów
lub
uchylenie
obowiązku
alimentacyjnego – jeśli jej dochody uległy
zmniejszeniu lub utraciła je całkowicie.
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Klauzula wykonalności jest potwierdzeniem, że
wyrok sądu jest prawomocny i podlega wykonaniu.
Dodatkowo, gdyby pozwany nadal uchylał się od
uiszczania alimentów, wyrok z nadaną klauzulą
wykonalności jest podstawą do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. W tym celu należy
złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika (z
załączonym wyrokiem).

Materiał powstał w ramach pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonego
przez Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki na zlecenie Gminy Miasto Włocławek.

Czym jestFundusz Alimentacyjny?
To system wspierania osób uprawnionych do otrzymywania alimentów. Ma charakter pomocniczy i nie ma
na celu całkowitego zastępowania dłużnika w obowiązku nałożonym przez sąd, dlatego aby uzyskać
świadczenie należy spełnić kilka warunków.
Świadczenia z Funduszu nie są wypłacane za zaległe raty alimentacyjne a jedynie w sposób bieżący. Ważna
jest więc data złożenia wniosku wraz załącznikami określonymi w ustawie o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Dodatkowo wypłacane są one maksymalnie do 500,00 zł miesięcznie,
nawet jeśli kwota zasądzona jest wyższa.
W tym celu należy się udać do organu realizującego te świadczenia, np. miejskiego ośrodka pomocy rodzinie i
złożyć odpowiedni wniosek. Podstawą do ubiegania się o wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
jest zaświadczenie wystawione przez komornika prowadzącego egzekucję z informacją, że jest ona
bezskuteczna. Bezskuteczność powstaje, gdy w ciągu dwóch ostatnich miesięcy nie uzyskano pełnej
należności z tytułu alimentów (również zaległych).
Świadczenia z Funduszu przysługują:
* osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia lub w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole
wyższej do ukończenia 25 roku życia.
* bezterminowo, gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Natomiast świadczenia z Funduszu nie przysługują gdy osoba uprawniona została umieszczona w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie (albo pieczy zastępczej) lub też zawarła związek małżeński.
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Uzyskanie świadczeń jest uzależnione od kryterium dochodowego, aktualnie, aby uzyskać świadczenie,
dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 900 zł (dane na 31 maja 2021 r.). Prawo do świadczeń
ustalane jest na tzw. okres świadczeniowy trwający od 1 października do 31 września roku następnego. Gdy
wniosek zostanie złożony do 31 października, wypłata świadczenia następuje do 30 listopada. Wypłacanie
świadczenia z Funduszu powoduje u dłużnika powstanie zaległości wobec Skarbu Państwa, które musi
uregulować. W momencie jego śmierci wygasa jednak obowiązek zwrotu przez niego tych świadczeń.
Innymi słowy, zaległości dotyczące Funduszu Alimentacyjnego nie wchodzą w skład spadku, ponieważ
wygasają z chwilą śmierci dłużnika.

Materiał powstał w ramach pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonego
przez Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki na zlecenie Gminy Miasto Włocławek.

