
………, dnia ....................... roku 
 
Sąd Rejonowy w ………… 
……. Wydział Rodzinny i Nieletnich 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
 
Powód: …………….. PESEL: ............................. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
Pozwany: …………….. 
działający przez ………………………… 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
Wartość przedmiotu sporu: ……………… 
opłata sądowa: ……………………………... 
 

POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW 
 

W imieniu własnym wnoszę o: 
1. Obniżenie alimentów orzeczonych Wyrokiem Sądu ……………………. w 

……………. z dnia ………………….., sygn. akt: …………………. z kwoty ……….. 
do kwoty …………… miesięcznie, płatnych z góry do 10-go dnia każdego miesiąca 
do rąk ……………………………. począwszy od dnia wniesienia pozwu wraz z 
odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wypadku opóźnienia w płatności 
którejkolwiek z rat; 

2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pisma na 
okoliczności pokrewieństwa między stronami (skrócony odpis aktu urodzenia), 
wysokości miesięcznych kosztów utrzymania pozwanego (rachunki); 

3. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków: 
a) ………………………., zam. …………………………………. 
b) ………………………., zam. …………………………………. 
c) ………………………., zam. …………………………………. 

na okoliczność możliwości zarobkowych pozwanego, stałego przyczyniania się pozwanego do 
pokrywania kosztów utrzymania małoletniego dziecka stron, zakresu usprawiedliwionych 
potrzeb uprawnionego do alimentów, zmiany stosunków uzasadniających obniżenie 
orzeczonego obowiązku alimentacyjnego; 

4. Przesłuchanie stron postępowania na okoliczności przedstawione w piśmie; 
5. Wydanie wyroku zaocznego w wypadkach prawem przewidzianych; 
6. Zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrotu kosztów procesu 

według norm prawem przepisanych. 
 
Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 3 kpc oświadczam, że przed wszczęciem postępowania strona 
powodowa wielokrotnie podejmowała ze stroną pozwaną rozmowy dotyczące zawarcia 
porozumienia (ugody przed mediatorem) w przedmiocie obniżenia alimentów, natomiast 
wobec postawy strony pozwanej koniecznym stało się wniesienie pozwu w niniejszej sprawie. 
 
Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 1(1) kpc oświadczam, że datą wymagalności roszczenia jest 11 
dzień każdego miesiąca. 
 



Uzasadnienie 
 
 …………………………. 
  
 Obowiązek alimentacyjny obejmuje dostarczanie środków utrzymania, a w miarę 
potrzeby środków wychowania.  
 
 Z art. 133 § 1 kro wynika, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych 
względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z 
majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. 
 
 Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb 
uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 
kro). Z przedstawionego powyżej stanu faktycznego wynika, że strona powodowa nie jest w 
stanie łożyć na utrzymanie małoletniego dziecka w określonej w pierwotnym orzeczeniu 
wysokości. 
 
 Orzeczenie w przedmiocie alimentów korzysta z powagi rzeczy osądzonej, jednakże w 
wypadku zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej 
obowiązku alimentacyjnego (art. 138 kro). Przedstawione powyżej okoliczności uzasadniają 
przekonanie, że od ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów nastąpiła zmiana 
okoliczności, których skutkiem jest konieczność modyfikacji ustalonej w przeszłości 
wysokości alimentów poprzez ich obniżenie. 
 
 W tym stanie sprawy powództwo jest uzasadnione. 
 
 
 
        podpis 
 
Załączniki: 
- odpis pisma w wymaganej liczbie, 
- dowód uiszczenia opłaty od pozwu, 
- skrócony odpis aktu urodzenia, 
- spis kosztów strony powodowej, 
- rachunki potwierdzające koszty utrzymania, 
- dokumenty potwierdzające możliwości zarobkowe rodziców małoletniego dziecka, 
- aktualnie obowiązujący wyrok, na podstawie którego egzekwowane jest roszczenie 
alimentacyjne. 


