
…………., dnia ………………………………. r. 

Do 
Sądu Rejonowego 
Wydział Rodzinny i Nieletnich 
w ………………………………… 
ul. ……………………………….. 
 
Powód: ……………………………………………..,  
zam. w ……………………………………………… 
……………………………………………………… 
PESEL: …………………………………………………… 
 
Pozwany: ………………………………………..…, 
zam. w …………………………………………..... 
………………………………………………………. 

Wartość przedmiotu 
sporu: ………… zł 

POZEW 

o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia 

Wnoszę o: 
1) uchylenie obowiązku alimentacyjnego nałożonego na mnie wyrokiem Sądu Okręgowego w ……………… 

z dnia ……………………….. r., sygn. akt …………………………………..; 
2) wzajemne zniesienie kosztów procesu. 

Nadto wnoszę o: 
3) przeprowadzenie rozprawy także w mojej nieobecności, oraz 
4) udzielenie zabezpieczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika 

Sądu Rejonowego w ………………………. w sprawie o sygn. akt …………………………. 
 

Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądo-
wego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie powód nie jest zainteresowany polubownym 
rozwiązaniem sporu. 

Uzasadnienie 

Pozwany jest moim synem. Orzekając rozwód małżeństwa z matką pozwanego ………………….., Sąd 
Okręgowy w Toruniu wyrokiem z dnia ……………………….. r. (sygn. akt …………………….), powierzył 
wówczas małoletniego pozwanego jego matce, a mnie obciążył obowiązkiem alimentacyjnym w wysokości 
………………….. zł miesięcznie. 

Dowód: akta Sądu Okręgowego w Toruniu, sygn. akt …………………………. 
Obecnie nie jestem w stanie płacić alimentów w zasądzonej wysokości. Z dniem ……………………….. r. 

utraciłem dobrze płatną pracę i jestem bezrobotny. 
Dowód: - zaświadczenie z Urzędu Pracy w ……………………………… 
- zeznania świadka ………………………………… (adres: ……………………………….). 
Jest to istotna zmiana w mojej sytuacji finansowej przemawiająca za uwzględnieniem żądania zgłoszonego 

w pozwie. 
Pozwany jest już pełnoletni i kończy studia. Wiek i możliwości wykonywania prac doraźnych pozwany po-

winien wykorzystać do zarobkowania choćby minimalnych kwot i w ten sposób – choćby częściowo – zdoby-
wać środki na własne utrzymanie. Pozwany jednak nie wykazuje żadnej inicjatywy w tym kierunku, mimo próśb 
powoda, nie złożył wniosku o umorzenie egzekucji prowadzonej przez komornika. 

Dowód: przesłuchanie stron. 
Dlatego wytoczenie powództwa stało się konieczne, a wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa jest 

zasadny. 

…………………… 



 
Załącznik: 

1. Zaświadczenie z UP, 
2. Dowód uiszczenia opłaty od pozwu, 
3. Odpis pozwu. 

 
 
Opis 

1. Zgodnie z art. 135 krio zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb 
uprawnionego, z drugiej od zarobkowych możliwości zobowiązanego. 

2. Zgodnie z art. 138 krio w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy doty-
czącej stosunku alimentacyjnego. Samo osiągnięcie pełnoletniości przez dziecko nie wyłącza obowiąz-
ku alimentacyjnego. 

3. Pozew należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich. Właściwy do rozpoznania 
sprawy jest sąd w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, gdy zaś pozwany nie ma miejsca 
zamieszkania to miejsce jego pobytu. 

4. W pozwie należy zaznaczyć na rzecz jakiej osoby płacone są alimenty, jak również aktualną kwotę pła-
conych alimentów, sygnaturę akt oraz organ wydający orzeczenie. 

5. Do pozwu należy dołączyć prawomocny wyrok zasądzający alimenty. Dopuszczalne jest zabezpiecze-
nie powództwa w przedmiocie zmniejszenia wysokości alimentów przez zawieszenie postępowania eg-
zekucyjnego, z tym, że wymaga to wysokiego stopnia uwiarygodnienia powództwa. 

6. Legitymowanym do wniesienia powództwa i uchylenie obowiązku alimentacyjnego jest zobowiązany 
na mocy orzeczenia sądu lub umowy do uiszczania alimentów. 

7. Pozew powinien zawierać określenie wartości przedmiotu sporu, czyli kwotę pieniężną stanowiącą su-
mę świadczeń alimentacyjnych należnych za dany rok. 

8. Opłata od pozwu jest stosunkowa (5%)  i zależy od wartości przedmiotu sporu. Jeśli powoda nie stać na 
jej uiszczenie powinien wnieść dodatkowo o zwolnienie go z kosztów sądowych, uzasadnić w pozwie 
powody, dla których nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania oraz załączyć oświadczenie o sta-
nie rodzinnym i majątkowym. 


