
Kancelaria Adwokacka Agata Mikucka 
www.molaw.pl, tel. 600 656 686 

Gdynia, dnia 01 lipca 2015 roku 
 
 

Sąd Rejonowy w Gdyni 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 
ul. Jana z Kolna 55 
81-354 Gdynia 

 
Powódka:  mał. Agnieszka Kowalska 
  w imieniu której występuje przedstawiciel  

   ustawowy matka Anna Nowak 
  zam. ul. Jasna 1, 81-300 Gdynia 
  (PESEL małoletniej) 

 
Pozwany:  Jan Kowalski 
  zam. ul. Ciemna 1, 81-300 Gdynia 

 
wartość przedmiotu sporu: 6.000 zł1  
 

POZEW O ALIMENTY 
 

W imieniu małoletniej powódki, wnoszę o: 

1. zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz małoletniej powódki Agnieszki 

Kowalskiej alimentów w kwocie 500,00 zł miesięcznie, począwszy od dnia wniesienia pozwu 

do 10 dnia każdego miesiąca, z góry, z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w 

płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletniej powódki, Anny Nowak, 

2. zobowiązanie pozwanego do przedłożenia zaświadczenia o dochodach za ostatnie 6 

miesięcy z uwzględnieniem premii i innych dodatków, jak również zeznania podatkowego 

PIT za rok 2014. 

 
Uzasadnienie 

 
(I) Małoletnia Agnieszka Kowalska urodziła się w dniu 15 czerwca 2008 roku w Gdyni. 
Małoletnia jest córką moją oraz Jana Kowalskiego. Małoletnia pochodzi ze związku nieformalnego, 
nie pozostawałam i nie pozostaję z Janem Kowalskim w związku małżeńskim. 
 
Dowód: 
odpis skrócony aktu urodzenia 
                                                             
1 zgodnie z art. 22 k.p.c. w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden 
rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania 
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(II) Pozwany płacił na rzecz dziecka kwoty w wysokości od 300 zł do 500 zł miesięcznie. 
Płatności były dokonywane w sposób nieregularny. Od stycznia 2015 roku pozwany nie partycypuje 
w kosztach utrzymania dziecka tłumacząc się brakiem pieniędzy.  
 
Z informacji, które posiadam wynika, że pozwany jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w 
Przedsiębiorstwie Budowlanym Cegiełka.  
 
(III) Małoletnia mieszka ze mną w mieszkaniu stanowiącym moją własność. Małoletnia uczęszcza 
do Szkoły Podstawowej nr 7 w Gdyni oddalonej o 200 m od miejsca zamieszkania. 
 
Miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi ok. 1.000 zł. Na koszt ten składają się następujące 
wydatki: wyżywienie 400 zł, środki czystości 50 zł, odzież i obuwie 100 zł, wydatki szkolne 50 zł, 
opłaty mieszkaniowe 360 zł, rozrywka 40 zł.  
 
Dowód:  
potwierdzenie uiszczenia opłat mieszkaniowych 
zaświadczenie ze szkoły 
rachunki i paragony 
 
(IV) Ja pracuję na stanowisku kasjer - sprzedawca w Sklepie Spożywczym Olek. Moje miesięczne 
zarobki wynoszą ok. 2.000 zł netto. 
 
Dowód: 
zaświadczenie o zarobkach 
 
(V) Pozwany nie interesuje się dzieckiem i nie łoży na jego utrzymanie, wobec czego pozew 
należy uznać za konieczny. 
 
 
 
    .............................................................................  
                 (podpis) 
 
Załączniki: 

1. odpis pisma wraz z załącznikami 
2. odpis skrócony aktu urodzenia 
3. potwierdzenie uiszczenia opłat mieszkaniowych 
4. zaświadczenie ze szkoły 
5. rachunki i paragony 
6. zaświadczenie o zarobkach 

 


