
 
          P.  dnia …………. 
 
 
 
 
 
      Do 
      Sądu Okręgowego 
      Wydział Cywilny – Rodzinny 
      w ……… 
      za pośrednictwem 
      Sądu Rejonowego 
      Wydział Rodzinny  

w …………… 
Wartość przedmiotu sporu: 
  1.200 zł 
 
 
    Powód: małoletni Piotr P., reprezentowany  
     przez matkę Katarzynę P. zam. ……………….. 
 
    Pozwany: Michał Ł 
     zam. …………….. 
  
 
 

Apelacja pozwanego 
od wyroku Sądu Rejonowego w …………….. z dnia 4 października 2006 w 

sprawie III RC ……….. 
 

 W imieniu własnym zaskarżam powyższy wyrok w pkt. I w części dotyczącej 

podwyższenia alimentów ponad kwotę 300 zł miesięcznie.  

Wyrokowi powyższemu zarzucam: 

1. naruszenie przepisów prawa procesowego, a mianowicie art. 233 kpc i art. 316 kpc przez 

pominięcie i nie ustosunkowanie się do przedłożonego przez pozwanego dowodu w postaci 

karty informacyjnej leczenia szpitalnego, z której wynika, że pozwany cierpi na chorobę 

serca. 

2. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na jego 

treść polegający na błędnym przyjęciu, iż pozwany ma znaczne możliwości zarobkowe, które 
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tylko z wiadomych dla siebie przyczyn nie wykorzystuje – podczas, gdy faktycznie pozwany 

jest człowiekiem chorym, leczonym z powodu problemów z ciśnieniem i zaburzeń rytmu 

serca, które to dolegliwości uniemożliwiają mu pracę w większym wymiarze godzin. 

 W oparciu o powyższe, wnoszę: 

1. o zmianę zaskarżonego orzeczenia przez oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów 

powyżej 300 zł miesięcznie, 

 ewentualnie 

2. o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.  

 

 

Uzasadnienie 
 

 Sąd Rejonowy w …….. zaskarżonym wyrokiem w sprawie III RC ………. 

podwyższył alimenty na rzecz małoletniego powoda Piotra P. z kwoty po 200 zł miesięcznie 

do kwoty po 400 zł miesięcznie – płatnych na dotychczasowych warunkach. 

 Uzasadniając swoje orzeczenie Sąd przyjął, iż wzrosły potrzeby małoletniego powoda, 

a pozwany posiada możliwości zarobkowe zezwalające na płacenie podwyższonych 

alimentów.  

 O ile wzrost potrzeb małoletniego powoda jest oczywisty – o tyle wykazanie 

możliwości zarobkowych pozwanego nie zostało prawidłowo ustalone przez Sąd orzekający. 

Pozwany posiada wprawdzie dwie działki rolne, położone w gminie Sorkwity i gminie 

Mrągowo o łącznej powierzchni 7,17 ha, z których dochód wynosi kwotę 358 zł miesięcznie. 

Na gospodarstwa te pozwany otrzymuje z dotacji unijnej kwoty 250zł miesięcznie. Łączny 

więc dochód z tytułu posiadanych gospodarstw wynosi 608 zł miesięcznie.  

 W tej sytuacji nie można zgodzić się z ustaleniami Sądu, że „posiada on duży majątek 

w postaci dwóch gospodarstw (ziemia o powierzchni łącznej 7ha), ziemia jest uprawiana, 

przynosi dochód”. Powyższy dochód uzyskiwany z gospodarstw rolnych nie zezwala na 

zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb pozwanego, nie mówiąc o płaceniu z nich 

podwyższonych alimentów.  
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 Pozwany dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą – warsztat samochodowy, z 

którego osiąga dochód około 500 zł miesięcznie. Sąd ustosunkowywując się do tych 

dochodów stwierdza, że pozwany nie pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy i nie dokłada 

„należytej staranności” aby osiągnąć wyższy dochód.  

 Ustalenia Sądu są całkowicie dowolne i nie poparte żadnymi dowodami. Przy istnieniu 

bardzo dużej konkurencji zawodowej nie jest on w stanie więcej zarobić w prowadzonej przez 

siebie działalności. Ponadto Sąd całkowicie pominął fakt, że pozwany choruje na nadciśnienie 

tętnicze i zaburzenia rytmu serca. Na powyższe okoliczności została przedłożona karta 

informacyjna leczenia szpitalnego – a ponadto do apelacji powód załącza zaświadczenie 

lekarskie o jego aktualnym stanie zdrowia z wnioskiem o zaliczenie tego zaświadczenia w 

poczet dowodów.  

Dowód: zaświadczenie lekarskie z dnia 23 listopada 2005 roku.  

Pozwany cierpiąc na powyższe schorzenia zmuszony jest do robienia częstych przerw w 

pracy i przyjmowania leków nasercowych. Z tych względów jego możliwości zarobkowe są 

znacznie ograniczone.  

 Zaznaczyć przy tym należy, że przez cały okres lat poprzednich pozwany 

systematycznie płacił alimenty na małoletniego powoda i dwójkę swoich dzieci 

pochodzących z małżeństwa w łącznej kwocie 850 zł miesięcznie. Przez okres 5 lat nie 

pracował zarobkowo z powodu konieczności poddania się operacji serca i majątek jego uległ 

zmniejszeniu. W tej chwili posiada jedynie niewielki dom – siedlisko wraz z garażem, w 

którym prowadzi działalność gospodarczą i stary 11-letni samochód. Bardzo często zmuszony 

jest do korzystania z pomocy finansowej swoich rodziców, którzy są emerytami i również są 

w ciężkiej sytuacji majątkowej.  

 Z tych względów wnioski zawarte w apelacji są uzasadnione. 

 

 

 

        Michał Ł.  
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