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W sprawach alimentacyjnych możliwe jest złożenie kilku rodzajów powództw: 

powództwa o zasądzenie alimentów, o ich podwyższenie, zmniejszenie oraz 

uchylenie. 

 

Z uwagi na charakter problemu i nieco odmienne regulacje dzisiejszy e-book jest 

ograniczony do omówienia dwóch rodzajów powództw – o zasądzenie alimentów 

oraz o ich podwyższenie, a więc do sytuacji, w których pozew składa osoba 

uprawniona do alimentów (małoletni reprezentowany przez przedstawiciela 

ustawowego – jednego z rodziców). 

 

DO JAKIEGO SĄDU NALEŻY ZŁOŻYĆ POZEW? 

 

Pozew o alimenty należy złożyć albo do sądu rejonowego właściwego miejscowo ze 

względu na miejsce zamieszkania pozwanego (czyli zobowiązanego do zapłaty 

alimentów), albo do sądu właściwego miejscowo ze względu  na miejsce 

zamieszkania uprawnionego. Jest to regulacja prawna mająca na celu ułatwienie 

osobom uprawnionym dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. Często bowiem 

zdarza się tak, że zobowiązany do alimentów zamieszkuje z dala od miejsca 

zamieszkania uprawnionego. 

Zatem w sytuacji, w której matka wraz z małoletnim dzieckiem zamieszkuje                          

w Katowicach, z kolei miejscem zamieszkania ojca małoletniego zobowiązanego do 

alimentów jest miasto Toruń, matka małoletniego – która jako jego przedstawiciel 

ustawowy będzie działała w imieniu dziecka przed sądem – może złożyć pozew albo 

do sądu mającego siedzibę w Toruniu, albo do sądu mającego siedzibę w Katowicach. 

 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU W POZWIE 

 

W pozwie o alimenty należy wskazać również wartość przedmiotu sporu, czyli kwotę, 

której będziemy dochodzić przed sądem. Z uwagi na fakt, iż alimenty są tzw. 

świadczeniami powtarzającymi się, wartość przedmiotu sporu będzie stanowiła 

kwotę miesięcznych alimentów pomnożoną przez 12 miesięcy.  
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Przykładowo zatem, jeśli matka domaga się zasądzenia na rzecz swojej małoletniej 

córki alimentów w kwocie po 500,00 złotych miesięcznie, wartość przedmiotu sprawie 

w postępowaniu alimentacyjnym będzie stanowiła kwota 6000 zł (500 x 12). 

 

KONIECZNOŚĆ PONIESIENIA OPŁAT SĄDOWYCH 

 

Pomimo generalnej zasady odpłatności postępowań cywilnych w polskim systemie 

prawnym związanej z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty sądowej od 

złożonego pozwu sprawy alimentacyjne - w przypadku składania pozwu przez osobę 

uprawnioną do alimentów - są wolne od jakichkolwiek opłat sądowych. 

Odpowiadając na często zadawane przez klientów pytanie – nie oznacza to, że 

reprezentujący Państwa fachowy pełnomocnik – adwokat czy radca prawny – nie 

pobiera wynagrodzenia za sporządzenie takiego pozwu i reprezentowanie w toku 

postępowania sądowego J  

 

WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW 

 

Wysokość alimentów uzależniona jest od dwóch czynników: 

 

ñ usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego 

ñ zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego 

 

Co to oznacza? Ustawodawca używając sformułowania "możliwości" wskazał, iż 

wysokość alimentów nie jest tak naprawdę zależna od rzeczywistej wysokości 

dochodów osiąganych przez zobowiązanego, ale od dochodów, które przy dołożeniu 

należytej staranności mógłby osiągać. Dlaczego ustawodawca używa tutaj trybu 

przypuszczającego i wskazuje na „możliwości majątkowe”? Wielu z Państwa 

(zwłaszcza tych występujących po stronie przeciwnej) powiedziałoby – przecież jeśli 

zarabiam tak mało, to nie jestem w stanie płacić tak wysokich alimentów. Zdarza się 

jednak bowiem tak, że pozwany zobowiązany do zapłaty alimentów na rzecz 

małoletniego, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe, wysokie 

kwalifikacje i wykształcenie, z uwagi na niechęć płacenia alimentów (niezależnie od 
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przyczyn, bo takowych jest wiele - począwszy od konfliktu z byłą żoną czy partnerką, 

skończywszy na braku zainteresowania losem własnego dziecka) zatrudnia się „na 

czarno” (nie wykazując żadnych dochodów) lub pracuje „po znajomości” (w przypadku 

usilnej chęci zmniejszenia faktycznej wysokości osiąganego wynagrodzenia). 

 

Dlatego sądy orzekając o wysokości alimentów biorą pod uwagę szereg okoliczności, 

tj. doświadczenie zawodowe zobowiązanego, jego wykształcenie, predyspozycje 

zdrowotne, wiek itd. I właśnie ta hipotetyczna wartość możliwego do osiągnięcia 

dochodu jest podstawą do określenia wysokości alimentów. 

 

Dochodzimy do sedna sprawy. Jak uzasadnić wysokość należnych alimentów? Czym 

są usprawiedliwione potrzeby, o których mowa w przepisach prawa? W sprawach 

alimentacyjnych bardzo ważne są dowody. Pomocne okażą się przede wszystkim 

dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków, takie jak: 

 

1. umowa najmu (jeśli zamieszkujemy w wynajmowanym lokalu) 

2. faktury za opłaty (czynsz, gaz, woda, energia) 

3. umowa kredytowa wraz z harmonogramem spłat lub potwierdzenia uiszczenia 

przelewów z ostatnich kilku miesięcy – wykazujące wysokość rat kredytowych 

płaconych comiesięcznie 

4. paragony, rachunki, faktury – potwierdzające wysokość wydatków 

ponoszonych na tzw. zaspokojenie potrzeb życia codziennego – tj. wyżywienie, 

środki higieniczne, odzież, obuwie, leki, koszty dojazdu (paliwa, biletów), 

wizyty lekarskie, czas wolny (wyjścia do kina, teatru); 

5. paragony, rachunki, faktury – potwierdzające wysokość wydatków 

ponoszonych na zajęcia dodatkowe dziecka, na przykład język angielski, kurs 

tańca, nauka pływania itd. 

 

Materiał dowodowy zależy w dużej mierze od okoliczności danej sprawy. Powyższe 

wyliczenie jest jedynie przykładowe i zawiera modelowe stałe wydatki ponoszone 

przez każdego z nas, a związane z utrzymaniem dziecka. Jeśli na co dzień ponoszone 

są koszty innego rodzaju (na przykład związane ze stałym leczeniem małoletniego) 

warto na bieżąco gromadzić dokumenty potwierdzające ich rzeczywistą wysokość.  
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Nie ulega wątpliwości, że przepisy nakładają obowiązek alimentacyjny na oboje 

rodziców w częściach równych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku jeśli 

dziecko zamieszkuje na stałe tylko z jednym z rodziców – co jest przykładem 

modelowym w większości tego typu spraw - uzasadnione jest żądanie od drugiego 

rodzica alimentów w wyższej wysokości. Dlaczego? 

 

Przepisy przewidują bowiem, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem 

dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby 

niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o 

utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie 

alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w 

części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.  

 

WYROK ZASĄDZAJĄCY I CO DALEJ? 

 

W przypadku prawomocnego wydania przez sąd orzeczenia w przedmiocie 

zasądzenia lub podwyższenia alimentów, sąd z urzędu nadaje orzeczeniu tzw. 

klauzulę wykonalności i doręcza uprawnionemu wyrok z klauzulą, co oznacza, że w 

przypadku braku płatności alimentów przez zobowiązanego na podstawie wydanego 

orzeczenia konieczne będzie złożenie wniosku o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego. Wniosek ten jest kierowany do komornika sądowego. Do wniosku 

należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego – czyli wyroku wraz z klauzulą 

wykonalności, który otrzymaliśmy z sądu.  

 

  W razie jakichkolwiek pytań 

 dotyczących spraw z zakresu prawa rodzinnego  

służymy pomocą. 
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Polub - www.facebook.com/adwokatsandrastepien 

Obserwuj - www.instagram.com/adwokatsandrastepien 

Odwiedź – www.sandrastepien.pl 

 


