
UZASADNIENIE PISMA PROCESOWEGO W TOKU POSTĘPOWANIA ZAWIERAJĄCE WNIOSEK 
O ZMIANĘ ZABEZPIECZENIA W ZAKRESIE ALIMENTÓW ORAZ WNIOSKI DOWODOWE 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Uwagi wstępne.  
 
Postanowieniem z dnia …………….. Sąd Okręgowy w …………….udzielił zabezpieczenia przez zobowiązanie 
powoda na czas trwania postępowania w niniejszej sprawie do łożenia na utrzymanie małoletniego ………………… 
kwoty 1200 zł miesięcznie tytułem alimentów. 
 
Zmiana okoliczności.  
 
Od momentu wydania ww. postanowienia zabezpieczającego doszło do istotnej zmiany okoliczności 
uzasadniającej złożenie niniejszego wniosku. Małoletni rośnie, a wraz z tym jego potrzeby. W ostatnim okresie 
doszły kolejne wydatki związane z jego utrzymaniem. Małoletni jest w wieku, w którym niezbędne było 
rozpoczęcie jego leczenia ortodontycznego, z czym wiążą się znaczne koszty (założenie aparatu stałego 
częściowego to koszt 1700–1800 zł za każdy łuk zębowy; do tego dochodzą koszty regularnych konsultacji i 
korekt aparatu).  
Ponadto małoletni ma problemy o charakterze ortopedycznym, przez co wymaga stałej opieki lekarskiej oraz 
rehabilitacji. 
 
Dowód: 
1)Załącznik nr 1–zaświadczenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. wydane przez NZOZ oraz faktura; 
2)Załącznik nr 2–plan leczenia ortodontycznego dziecka oraz faktury z dnia 10 marca 2020 r. wystawione przez 
Gabinet Stomatologii …………………..; 
3)przesłuchanie stron. 
 
Inne koszty związane z utrzymaniem dziecka. 
 
Poza wymienionymi powyżej kosztami utrzymania małoletniego ………………. matka pokrywa inne wydatki 
zaspokajające potrzeby dziecka: na zakupy odzieży, książek (w tym podręczników i lektur szkolnych), leków, art. 
papierniczych. Znaczne koszty są generowane przez wyjazdy wakacyjne, a co roku matka zapewnia dziecku tego 
typu wypoczynek. 
 
Dowód: 
1)Załącznik nr 3–zestawienie faktur i potwierdzeń przelewów dokumentujących koszty związane z wyjazdami 
wakacyjnymi dziecka; 
2)Załącznik nr 4–zestawienie paragonów i faktur dokumentujących różne koszty związane z utrzymaniem 
dziecka (odzież, edukacja, rozrywka itp.); 
3)przesłuchanie stron. 
 
Codzienna opieka nad synem, osobiste starania matki o utrzymanie i wychowane dziecka.  
 
Należy podkreślić, że to na matce spoczywa ciężar codziennych starań o utrzymanie i wychowanie dziecka. To 
matka jest dla syna rodzicem pierwszoplanowym i to ona zapewnia mu zaspokojenie wszelkich potrzeb, takich 
jak: wyżywienie, odzież, higiena, edukacja, rozrywka, opieka medyczna, pielęgnacja w chorobie, transport itp. 
Powód nie wyręcza żony przy tego typu obowiązkach. Jego kontakty z synem ograniczają się do zapewniania 
dziecku rozrywki podczas przebywania dziecka w jego towarzystwie. 
 
Możliwości zarobkowe powoda. Możliwości zarobkowe powoda utrzymują się na dotychczasowym poziomie, a 
twierdzenia powoda o ich zmniejszeniu nie zasługują na wiarę. W ostatnim okresie pozwana uzyskała 
informację, iż powód daje ogłoszenia o poszukiwaniu osób do pracy na stanowisko handlowców. Świadczy to 
bez wątpienia o rozwoju firmy powoda. Wbrew twierdzeniom powoda o jego rzekomo trudnej sytuacji 



materialnej, sytuacja ta nie może być aż tak zła, skoro w ostatnim czasie powód kupił nowy samochód marki 
Mercedes. 
Dowód: przesłuchanie stron. 
 
 
Podsumowanie.  
W tym stanie rzeczy należy uznać, że wobec zwiększonych potrzeb małoletniego syna stron, generujących 
większe koszty jego utrzymania, a także wobec niezmienionych możliwości zarobkowych powoda wniosek o 
zmianę zabezpieczenia w zakresie alimentacji na rzecz małoletniego Światowida zasługuje na uwzględnienie. 
 
Opłata sądowa. Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.  
Wskazane wyżej zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe obejmuje również postępowanie 
zabezpieczające................................................. 
 

(własnoręczny podpis pozwanej) 
 
Załączniki: 
1)Załącznik nr 1–zaświadczenie z dnia ……………. r. wydane przez NZOZ oraz faktura; 
2)Załącznik nr 2–plan leczenia ortodontycznego dziecka oraz faktury z dnia ……………. r. wystawione przez 
Gabinet Stomatologii ……………….; 
3)Załącznik nr 3–zestawienie faktur i potwierdzeń przelewów dokumentujących koszty związane z wyjazdami 
wakacyjnymi dziecka; 
4)Załącznik nr 4–zestawienie paragonów i faktur dokumentujących różne koszty związane z utrzymaniem 
dziecka (odzież, edukacja, rozrywka itp.); 
5)odpis pisma i załączników. 
 
 
 


