
WZÓR NR 34 – POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW

Wałbrzych, 11 marca 2009 r.

Do Sądu Rejonowego
Wydział IV Rodzinny i Nieletnich
w Wałbrzychu

Powód: Jan Kot zam. w Wałbrzychu, 
ul. Młynarska 7/1

Pozwany: Alicja Kot zam. w Wałbrzychu, 
ul. Basztowa 88/23, 
zastępowana przez matkę 
Krystynę Kot

Wartość przedmiotu sporu: 2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych 00/100)

POZEW  O OBNIŻENIE ALIMENTÓW

W imieniu własnym wnoszę o:
1. obniżenie  alimentów  zasądzonych  ode  mnie  na  rzecz  pozwanej  wyrokiem  Sądu  Rejonowego 

w Wałbrzychu, z dnia 12 września 2006 r., w sprawie IV Rc 123/06, z kwoty 400 zł miesięcznie, do 
kwoty 200 zł miesięcznie, płatnych do dnia ostatniego miesiąca z odsetkami w razie niedotrzymania 
terminu,

2. dopuszczenie dowodu z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu, na okoliczności tam przytoczone,
3. wezwanie i przesłuchanie świadków: 

a) Marii Kot, zam. w Wałbrzychu, ul. Młynarska 7/3,
b) Edwarda Kani, zam. w Wałbrzychu, ul. Palisadowa 78/9,

4. zasądzenie od pozwanej na mą rzecz zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

 Wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, z dnia 12 września 2006 r., wydanym w sprawie IV Rc 
123/06, nakazano mi świadczyć na rzecz Alicji Kot kwotę 400 zł miesięcznie tytułem alimentów. 

Dowód: - odpis wyroku Sądu Rejonowego

Od grudnia 2007 r. do grudnia 2008 r. byłem zarejestrowany jako bezrobotny z prawem do zasiłku dla 
bezrobotnych. Od stycznia 2009 r. jestem zarejestrowany nadal jako bezrobotny bez prawa do zasiłku.

Dowód: - decyzja Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
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Mieszkam obecnie z  siostrą w mieszkaniu jej  oraz jej  męża. Siostra żywi  mnie i  ubiera, pozwala 
nocować i korzystać z wszelkich urządzeń domowych.

Jestem rencistą. Otrzymuję rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 580 zł miesięcznie
Dowód: - zaświadczenie o wysokości uzyskiwanej renty z tytułu niezdolności do pracy,

- przesłuchanie świadka: Marii Kott
- przesłuchanie świadka: Edwarda Kanii

Doszło od zmiany stosunków uzasadniającej zmianę wcześniejszego wyroku Sądu Rejonowego. Moje 
możliwości majątkowe i zarobkowe uległy znacznemu ograniczeniu.

Nie  jestem w stanie  spełniać  obecnie  alimentów w ustalonej  poprzednio  wysokości.  Maksymalna 
wysokość alimentów, na jakie mogę sobie obecnie pozwolić to 200 zł miesięcznie. 

Nie uchylam się od ciążącego na mnie obowiązku, wiem że moja małoletnia córka potrzebuje tych 
środków. W miarę swych możliwości usiłuję poprzez osobiste starania uzupełnić świadczenie pieniężne.

W tym stanie rzeczy powództwo jest konieczne i uzasadnione. 

        Jan Kot

Załączniki: 
1. decyzja Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu,
2. zaświadczenie o wysokości uzyskiwanej renty z tytułu niezdolności do pracy,
3. odpis pozwu z załącznikami.
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WSKAZÓWKI DO WZORU NR 34
Wykorzystaj poniższe WSKAZÓWKI DO WZORU aby napisać własne pismo.
Pamiętaj, że WZÓR jest PRZYKŁADOWY, MOŻESZ lecz nie musisz z niego korzystać. 
Twoja sytuacja jest INNA niż opisana wyżej, nie wolno zatem KOPIOWAĆ dosłownie treści wzoru. 
Jeśli masz wątpliwości co do TREŚCI WSKAZÓWEK  – poproś o pomoc DORADCĘ.

KTO  Pozew wnosi  osoba zobowiązana przeciwko osobie uprawnionej 
do uzyskiwania świadczenia alimentacyjnego lub jej pełnomocnik

PO CO  Pozew o obniżenie alimentów wnosi się celem obniżenia wartości 
świadczonych środków utrzymania

GDZIE
 Pozew  wnosi  się  do  sądu  rejonowego  właściwego  dla  miejsca 

zamieszkania powoda,
 jeśli  już  toczy  się  sprawa  o  rozwód  lub  separację  –  żądanie 

alimentów  przedstawia  się  w  tym  postępowaniu  przed  sądem 
okręgowym

KIEDY
 Brak jest terminu do wytoczenia powództwa o alimenty,
 sprawa  o  alimenty  toczyć  się  może  wielokrotnie  między  tymi 

samymi osobami,
 w  razie  tzw.  zmiany  stosunków  można  ponownie  wnieść 

powództwo przeciwko tej samej osobie

JAK

 W  pozwie  należy  dowieść  swych  możliwości  majątkowych  i 
zarobkowych – jako zobowiązanego

 należy  również  wykazać  możliwości  majątkowe  i  zarobkowe 
pozwanego – jako - uprawnionego

 należy  załączyć  AKTY  STANU  CYWILNEGO  wskazujące  na 
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA pomiędzy STRONAMI SPORU,

ponadto:
W PIŚMIE NALEŻY WSKAZAĆ!!!!

 SĄD LUB INNY ORGAN do którego jest kierowane
 nazwiska  i  adresy  osób,  których  postępowanie  dotyczy,  w  tym 

OSOBY KTÓRA JE WNOSI lub jej pełnomocnika,
 PODPIS OSOBY WNOSZĄCEJ PISMO,
 oznaczenie rodzaju pisma (POZEW, WNIOSE, SKARGA itd.),
 oświadczenia, dowody, wnioski etc., 
 wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.)

PAMIĘTAJ !!!!
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 składając pismo do sądu: ZŁÓŻ ZAWSZE D W A  EGZEMPLARZE 
DLA SĄDU

 ZŁÓŻ  PO  JEDNYM  EGZEMPLARZU  PISMA DLA KAŻDEJ  INNEJ 
OSOBY (SĄ TO TZW ODPISY PISMA),

 PAMIĘTAJ  O  EGZEMPLARZU  DLA  SIEBIE –  NA KTÓRYM  SĄD 
POTWIERDZI WNIESIENIE PISMA,

 JEŚLI WNOSISZ PISMA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY – WYŚLIJ 
LIST POLECONY – ZACHOWAJ DOWÓD NADANIA PISMA

 KAŻDY  ZOSTAWIONY  W  SĄDZIE  EGZEMPLARZ  PISMA WINIEN 
MIEĆ KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW

 W  EGZEMPLARZU  PISMA  KIEROWANYM  DLA  SĄDU ZŁÓŻ 
ORYGINAŁY DOKUMENTÓW  (AKTÓW  STANU,  UMÓW  I  INNYCH 
OŚWIADCZEŃ, FAKTUR, RACHUNKÓW itd.),

 CENNE  DOKUMENTY,  JAK  WEKSLE,  CZEKI  NALEŻY  TAK 
WYEKSPONOWAĆ, BY SĄD MÓGŁ JE ZABEZPIECZYĆ,

 PAMIĘTAJ BY PISMO PODPISAĆ, 
 PAMIĘTAJ O OPŁATACH
 PAMIĘTAJ O TERMINACH DO WNIESIENIA PISMA

OPŁATA  Osoba  dochodząca  roszczeń  alimentacyjnych  zwolniona  jest  od 
kosztów sądowych,

CO DALEJ  Jeśli pozew spełnia warunki formalne sąd doręczy odpis pozwu z 
załącznikami przeciwnikowi i wyznaczy termin rozprawy

PRZEPISY DO WZORU NR 34
WZÓR PISMA sporządzono w oparciu o poniższe przepisy prawne. 
STAN PRAWNY przepisów AKTUALNY jest na dzień: 30 lipca 2009 r. 
Pamiętaj, że przepisy mogły się ZMIENIĆ, zastosowanie nieaktualnych przepisów, może przynieść złe  

skutki.
Jeśli masz WĄTPLIWOŚCI co do aktualności tych przepisów  – poproś o pomoc DORADCĘ.

Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy (wyciąg)

DZIAŁ III
OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY
Art.  128.  Obowiązek  dostarczania  środków utrzymania,  a  w  miarę  potrzeby  także  środków wychowania 
(obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.
Art.  129. §  1.  Obowiązek  alimentacyjny  obciąża  zstępnych  przed  wstępnymi,  a  wstępnych  przed 
rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.
§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających 
ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Art.  130. Obowiązek  jednego  małżonka  do  dostarczania  środków  utrzymania  drugiemu  małżonkowi  po 
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rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny 
krewnych tego małżonka.
Art.  131. §  1.  Jeżeli  skutki  przysposobienia  polegają  wyłącznie  na  powstaniu  stosunku  między 
przysposabiającym  a  przysposobionym,  obowiązek  alimentacyjny  względem  przysposobionego  obciąża 
przysposabiającego  przed  wstępnymi  i  rodzeństwem  przysposobionego,  a  obowiązek  alimentacyjny 
względem wstępnych i rodzeństwa obciąża przysposobionego dopiero w ostatniej kolejności.
§ 2. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, przysposobienie nie ma wpływu na 
obowiązek alimentacyjny między przysposobionym a tym drugim małżonkiem i jego krewnymi.
Art. 132. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma 
osoby  zobowiązanej  w  bliższej  kolejności  albo  gdy  osoba  ta  nie  jest  w  stanie  uczynić  zadość  swemu 
obowiązkowi  lub  gdy  uzyskanie  od  niej  na  czas  potrzebnych  uprawnionemu  środków  utrzymania  jest 
niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.
Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze 
w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów 
jego utrzymania i wychowania.
§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w 
niedostatku.
Art. 134. W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są 
one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny.
Art. 135. § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od 
zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się 
samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub 
wychowanie.
§ 2. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one 
połączone  z  nadmiernym dla  nich  uszczerbkiem lub  jeżeli  dziecko  nie  dokłada  starań  w celu  uzyskania 
możności samodzielnego utrzymania się. 
Art. 136. Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, 
która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w 
inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie 
uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.
Art. 137. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.
Art. 138. W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku 
alimentacyjnego.
Art. 139. Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego.
Art.  140. §  1.  Osoba,  która  dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie  będąc do tego 
zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od 
osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z 
nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.
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§ 2. Roszczenie przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawnia się z upływem lat trzech.
Art. 141. § 1. Ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym 
okolicznościom  do  pokrycia  wydatków  związanych  z  ciążą  i  porodem  oraz  kosztów  trzymiesięcznego 
utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego 
utrzymania  przez  czas  dłuższy  niż  trzy  miesiące.  Jeżeli  wskutek  ciąży  lub  porodu  matka  poniosła  inne 
konieczne wydatki  albo szczególne  straty  majątkowe,  może ona  żądać,  ażeby  ojciec  pokrył  odpowiednią 
część  tych  wydatków lub  strat.  Roszczenia  powyższe  przysługują  matce  także  w wypadku,  gdy  dziecko 
urodziło się nieżywe.
§ 2. Roszczenia matki przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawniają się z upływem lat trzech od 
dnia porodu.
Art. 142. Jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, 
ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty 
utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy 
miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.
Art. 143. Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i 
matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem 
ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe.
Art. 144. § 1. Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, nie będącego jego 
ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w 
stosunku do żony swego ojca, nie będącej jego matką.
§ 2. Mąż matki dziecka, nie będący jego ojcem, może żądać od dziecka świadczeń alimentacyjnych, jeżeli 
przyczyniał  się  do  wychowania  i  utrzymania  dziecka,  a  żądanie  jego  odpowiada  zasadom  współżycia 
społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje żonie ojca dziecka, nie będącej matką dziecka.
§  3.  Do  obowiązku  świadczeń  przewidzianego  w  poprzedzających  paragrafach  stosuje  się  odpowiednio 
przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi.
(...)

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg)

Art.  22. 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.
(...)

Art.  32. Powództwo  o  roszczenie  alimentacyjne  oraz  o  ustalenie  ojcostwa  i  związane  z  tym roszczenia 
wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.
(...)

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (wyciąg)
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Art. 96. 1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:
1) strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych;
2) strona  dochodząca  roszczeń  alimentacyjnych  oraz  strona  pozwana  w  sprawie  o  obniżenie 
alimentów;
(...)

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 

Funduszu dla Organizacji Pozarządowych


