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

POZEW O USTALENIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO 
 
W imieniu własnym wnoszę o: 

1. Ustalenie, iż obowiązek alimentacyjny obciążający powoda ……………. względem 
pozwanego ……………….., orzeczony Wyrokiem Sądu …………………….. w 
……………… z dnia ……………, sygn. akt: …………….. wygasł z dniem 
…………………..; 

2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pisma na 
okoliczności pokrewieństwa między stronami (skrócony odpis aktu urodzenia), 
ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów (Wyrok Sądu) oraz faktu, że strona 
pozwana ukończyła już szkołę i jako osoba pełnoletnia jest w stanie utrzymać się 
samodzielnie (świadectwo ukończenia szkoły); 

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

na okoliczność sytuacji osobistej, zdrowotnej i majątkowej pozwanego, wykonywania przez 
niego zatrudnienia, możliwości samodzielnego utrzymania; 

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 dobrowolnego 
porozumienia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego (poprzez postępowanie 
mediacyjne), 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 na 
dzień …………….., kiedy obowiązek alimentacyjny zdaniem powoda wygasł. 
 

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. 
 
 Mając na względzie przedstawione wyżej okoliczności, a zatem fakt ukończenia 
szkoły, uzyskanie pełnoletności przez pozwanego, wykonywanie przez niego zatrudnienia 
brak jest dalszych podstaw do istnienia obowiązku alimentacyjnego, ponieważ strona 
pozwana jest w stanie już sama w całości pokrywać swoje koszty utrzymania. 
 
 W tym stanie sprawy powództwo jest uzasadnione. 
 
 
 
        podpis 
 
Załączniki: 
- odpis pisma w wymaganej liczbie, 
- dowód uiszczenia opłaty od pozwu, 
- skrócony odpis aktu urodzenia, 
- Wyrok Sądu, 
- świadectwo ukończenia szkoły przez pozwanego. 


