
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 

 
Powód:  Jan Kowalski 
  zam. ul. Ciemna 1, 81-300 Gdynia 
  (PESEL) 
 
Pozwana:  Agnieszka Kowalska 
  zam. ul. Jasna 1, 81-300 Gdynia 

 
wartość przedmiotu sporu: 6.000 zł  
 

POZEW  
O UCHYLENIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO 

 
W imieniu własnym, wnoszę o: 

1. uchylenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 01 lipca 2000 

roku, wydanym w sprawie o sygn. akt III RC 250/00, od powoda na rzecz małoletniej 

wówczas Agnieszki Kowalskiej urodzonej dnia 15 kwietnia 1994 roku, w kwocie po 500,00 zł 

miesięcznie, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w 

przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki, Anny Nowak, 

2. zobowiązanie pozwanej 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) Pozwana Agnieszka Kowalska urodziła się w dniu 15 kwietnia 1994 roku w Gdyni. Pozwana 
jest córką moją oraz Anny Nowak. Małoletnia pochodzi ze związku nieformalnego, nie 
pozostawałem i nie pozostaję z Anną Nowak w związku małżeńskim. 
 
(II) Wyrokiem z dnia 01 lipca 2000 roku wydanym w sprawie III RC 250/00 Sąd Rejonowy w 
Gdyni III Wydział Rodzinny i Nieletnich zasądził ode mnie na rzecz małoletniej wówczas pozwanej 
alimenty w kwocie 500 zł miesięcznie, płatne z góry, do 10 dnia każdego miesiąca wraz z odsetkami 
za opóźnienie, do rąk matki małoletniej.  
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Dowód: 
wyrok z dnia 01.07.2000 
 
(III) Alimenty zasądzone przez Sąd płaciłem regularnie aż do tej pory, jednak uważam, że ze 
względu na poniżej opisane okoliczności mój obowiązek alimentacyjny powinien zostać uchylony. 
 
W chwili obecnej pozwana jest już pełnoletnia. Pozwana ukończyła szkołę średnią dwa lata temu i 
nie zamierza kontynuować nauki na studiach wyższych, ponieważ podjęła zatrudnienie na bardzo 
atrakcyjnych warunkach. Z informacji, które posiadam pozwana uzyskuje zarobki w kwocie 7.000 zł 
miesięcznie. 
 
Ja natomiast pracuję jako sprzedawca w sklepie spożywczym na podstawie umowy o pracę z 
wynagrodzeniem brutto 3.000 zł miesięcznie, z czego do tej pory 500 zł przekazywałem na rzecz 
córki. Z reszty wynagrodzenia utrzymuję siebie i skromne mieszkanie. Moja sytuacja życiowa nie 
pozwala w chwili obecnej na dokonywanie jakichkolwiek oszczędności, które mógłbym przeznaczyć 
na zabezpieczenie wydatków związanych z moim planowanym leczeniem. Podczas ostatniej wizyty 
u lekarza dowiedziałem się, że choruję na cukrzycę, co wiąże się z koniecznością zastosowania 
specjalnego leczenia, na które w chwili obecnej mnie nie stać. 
 
Dowód: 
zaświadczenie o zarobkach 
zaświadczenie od lekarza 
 
W takiej sytuacji pozew jest konieczny i uzasadniony. 
 
 
 
    .............................................................................  
                 (podpis) 
 
 
 
Załączniki: 

1. odpis pisma wraz z załącznikami 
2. potwierdzenie uiszczenia wpisu sądowego 
3. wyrok z dnia 01.07.2000 
4. zaświadczenie o zarobkach 
5. zaświadczenie od lekarza 

 


