Wymogi formalne pozwu o alimenty

Pozew o alimenty jest jednym z najczęściej składanych pism procesowych. Wiele osób
uprawnionych do renty alimentacyjnej przygotowuje to pismo samodzielnie, w oparciu o
informacje znalezione w Internecie albo z wykorzystaniem wskazówek otrzymanych w Biurze
Obsługi Interesanta w Sądzie. Zważywszy jednak to, że przepisy prawne, w tym regulacje
dotyczące postępowania cywilnego, ulegają nieustannym zmianom warto zapoznać się z
niniejszym biuletynem.

Art. 126 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.
U. 2016.1822 z późniejszymi zmianami) określa wymogi formalne każdego pisma
procesowego. Przepis ten odnosi się również do pozwu w sprawie o alimenty. Poniżej zostały
wyjaśnione po kolei wszystkie niezbędne elementy pozwu o alimenty:

1. Wskazanie miejscowości i daty sporządzenia pisma.
2. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowane pismo:
•

Pozew o alimenty należy kierować do sądu rejonowego wydział rodzinny i
nieletnich.

•

Powództwo może być wytoczone przed sąd, w którego okręgu pozwany ma
miejsce zamieszkania (art. 27 § 1 k.p.c.) albo według miejsca zamieszkania
osoby uprawnionej (art. 32 k.p.c.).

3. Imię i nazwisko stron, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy/ oznaczenie
miejsca zamieszkania i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i
pełnomocników/ numer PESEL powoda:

•

W procesie o alimenty występują dwie strony: powód (osoba uprawniona do
alimentów, która wszczyna postępowanie sądowe) oraz pozwany (osoba, na
której ciąży obowiązek alimentacyjny).

•

W pozwie o alimenty należy podać następujące dane powoda: imię i nazwisko,
adres zamieszkania oraz nr PESEL. Jeśli pozew wnoszony jest w imieniu
małoletniego dziecka należy również wskazać dane jego przedstawiciela
ustawowego (matka/ojciec) tj. osoby, która reprezentuje dziecko przed sądem.

•

Analogicznie w pozwie należy podać dane strony pozwanej tj. imię i nazwisko,
adres zamieszkania i nr PESEL.

4. Wartość przedmiotu sporu:
•

W pierwszym piśmie procesowym składanym w danej sprawie należy podać tzw.
wps tj. wartość przedmiotu sporu.

•

W postępowaniu o alimenty wps została określona w art. 22 k.p.c.: W sprawach o
prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma
świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas
ich trwania.

•

Jeśli strona powodowa dochodzi alimentów w wysokości np. 500 zł miesięcznie
to wps podana w pozwie o alimenty powinna wynosić 6000 zł (500 zł x 12
miesięcy). Nie oznacza to, że pozwany ma obowiązek zapłacić jednorazowo
kwotę 6000 zł. Wps pozwala określić m.in. wysokość opłaty sądowej, którą
zostanie pozwany obciążony po zakończeniu postępowania sądowego.

5. Oznaczenie rodzaju pisma:
•

Oznaczenie pisma to: Pozew o alimenty/ Pozew o alimenty na rzecz małoletniego

6. Osnowa wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych
okoliczności:
•

Tę część pisma procesowego można podzielić na dwie części. Pierwsza część to
opisanie żądań np. wskazanie wysokości alimentów, żądanie dotyczące kosztów
postępowania, wskazanie dowodów, które mają być dopuszczone w
postępowaniu z zaznaczeniem na jaką okoliczność są powołane, wniosek o
zabezpieczenie alimentów, wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu itd.
Druga część to uzasadnienie, w którym należy zwięźle opisać stan faktyczny.

•

W uzasadnieniu pozwu należy odnieść się do wszystkich żądań zawartych w
pozwie. Oprócz opisania sytuacji materialnej i życiowej strony uprawnionej do
alimentów należy również opisać stan majątkowy strony pozwanej. Osoba

uprawniona do alimentów powinna opisać jakie są jej usprawiedliwione potrzeby
tj. jakie są jej miesięczne koszty utrzymania oraz co się na nie składa.
7. Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
8. Wymienienie załączników:
•

Załącznikami przy pozwie o alimenty jest odpis pozwu wraz z załącznikami tj.
kopia pozwu i załączonych do niego dokumentów. Odpis pisma będzie doręczony
pozwanemu przez sąd wraz z wezwaniem na rozprawę.

•

Do pozwu należy również załączyć odpis aktu urodzenia osoby uprawnionej do
alimentów aby jego podstawie sąd ustalił legitymację czynną i bierną stron.

•

Do pozwu warto przedłożyć kopie rachunków, faktur, zaświadczeń i innych
dokumentów potwierdzających stan majątkowy strony powodowej

•

Załącznikiem do pozwu o alimenty może być także zaświadczenie o zarobkach
oraz inne dokumenty poświadczające źródła dochodu powoda

•

Częstą praktyką jest dołączanie kosztorysu przedstawiającego wykaz
miesięcznych wydatków (usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do
alimentów).

•

Inne dowody opisane w pozwie

