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       Sąd Rejonowy 
       III Wydział Rodzinny i Nieletnich 
       w …………. 
Wartość przedmiotu sporu: 
 4.800,- zł 
 
      Powód: małoletni Karol O., 
      zastąpiony przez matkę Beatę O., 
      ………………………………… 
 
      Pozwani: 
      Jadwiga i Mieczysław małż. K. 
      ……………………………….. 
 
 
  

POZEW O ALIMENTY 
 

 W imieniu małoletniego powoda wnoszę: 

1. na podstawie art.132 krio o zasądzenie od pozwanych na rzecz ich małoletniego wnuka 

Karola O. ur…………... w ………….. renty alimentacyjnej w wysokości 400 zł miesięcznie, 

płatnej do rąk matki Beaty O. do 15-go dnia każdego miesiąca  

z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia  

………………….; 

2. o obciążenie pozwanych kosztami procesu; 

3. o dopuszczenie dowodu z akt SR w ……………. sygn. III RC …………. na okoliczność 

ustalenia pochodzenia dziecka. 

 

UZASADNIENIE 



 
 Małoletni powód Karol O. jest synem Andrzeja K.. Wyrokiem  

z dnia ……….. Sąd Rejonowy w ……….. zasądził od ojca dziecka rentę alimentacyjną w 

wysokości po 200 zł miesięcznie. 

Dowód: wnioskowane akta. 

 Dotychczas prowadzona egzekucja świadczeń alimentacyjnych od Andrzeja K. nie 

przyniosła rezultatu. Ojciec dziecka pozostaje bez pracy, nie posiada żadnego majątku, a 

jedyną wartościową rzecz – samochód VW Passat – darował swojej matce. W tej sytuacji nie 

ma realnych możliwości uzyskania od zobowiązanego należnych małoletniemu powodowi 

alimentów. 

 W związku z powyższym z mocy przepisu art.132 krio powstaje obowiązek 

alimentacyjny pozwanych, jako zobowiązanych w dalszej kolejności. Pozwani są bowiem 

rodzicami Andrzeja K., a tym samym dziadkami małoletniego powoda. 

Dowód: wnioskowane akta. 

 Będąc wyłącznie na utrzymaniu matki dziecko znajduje się w niedostatku. Zarabia ona 

około 1.100 zł miesięcznie, z czego spłaca kredyt w miesięcznych ratach po 230 zł. 

Jednocześnie znaczne kwoty pochłania konieczność zapewnienia mieszkania dziecku i sobie 

– czynsz z opłatami wynosi około 450 zł. Są to stałe wydatki, które pochłaniają ponad połowę 

pensji matki powoda. 

 Z pozostałej kwoty (około 400 zł) muszą utrzymać się 2 osoby – matka i dziecko. 

Warto przy tym podkreślić, że koszty utrzymania dziecka obejmują opłatę za przedszkole  

w kwocie 200 zł miesięcznie – matka bowiem pracuje zawodowo i nie ma możliwości  

w godzinach pracy sprawowania opieki nad synem. Wskazana kwota 200 zł miesięcznie 

stanowi tylko stałą opłatę za przedszkole, natomiast dochodzą do tego różne jednorazowe 

opłaty. Ponadto istnieje jeszcze szereg innych usprawiedliwionych potrzeb 2,5-letniego  

dziecka, jak chociażby potrzeba zakupu pampersów, co również stanowi wydatek rzędu  

100 zł miesięcznie. Do tego dochodzą jeszcze koszty zakupu ubrań i butów dla dziecka, które 

stale rosnąc potrzebuje systematycznie nowych rzeczy. 

Dowód: przesłuchanie matki dziecka w charakterze strony. 

 W żadnym z przepisów ustawodawca nie zdefiniował pojęcia niedostatku, jednakże 

liczne próby w tym zakresie podejmował Sąd Najwyższy, stwierdzając m.in. w wyroku z dnia 

20.01.2000r. w sprawie sygn. I CKN 1187/99, że w niedostatku pozostaje nie tylko taki 



 
uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, ale także taki, którego 

usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone.  

 Przenosząc te rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że małoletni 

powód znajduje się w niedostatku, albowiem dochody jego matki nie wystarczają na 

zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb w zakresie jego utrzymania, ubrania i wyżywienia. 

Powoduje to powstanie obowiązku alimentacyjnego jego dziadków, stosownie do treści 

art.132 krio, jako zobowiązanych w dalszej kolejności. 

 Sytuacja materialna pozwanych jest bardzo dobra. Posiadają własny dom i samochód. 

Pozwana Jadwiga K. otrzymuje emeryturę kombatancką w wysokości  

około 1.800,- zł netto miesięcznie, natomiast pozwany Mieczysław K. również jest emerytem 

i osiąga miesięczny dochód około 600 zł netto.  

 Uzasadniając wysokość dochodzonej od dziadków renty alimentacyjnej, stwierdzić 

należy, że zgodnie z przepisem art.132 krio zobowiązany w dalszej kolejności odpowiada za 

własne zobowiązanie, a nie za dług osoby, która go wyprzedza w kolejności. Ustalona  

w wyroku z dnia …………….. wysokość alimentów była miarkowana możliwościami 

zarobkowymi bezrobotnego Andrzeja K., nie prowadziła zaś do zaspokojenia  

w pełni usprawiedliwionych potrzeb małoletniego. Z chwilą powstania obowiązku 

alimentacyjnego dziadków zaistniały szanse zaspokojenia tych potrzeb, albowiem możliwości 

zarobkowe i sytuacja materialna dziadków jest nieporównywalnie lepsza aniżeli sytuacja ich 

syna.  

 Jednocześnie żądanie ustalenia okresu obowiązku alimentacyjnego dziadków od dnia 

………… podyktowane jest faktem, że ojciec dziecka w żadnym zakresie  

nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku nałożonego wyrokiem tutejszego Sądu. 

 Z tych względów wnoszę jak na wstępie. 

 

 

 

         …………….. 

 


