
WZÓR POZWU O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW 
 
 

Bełchatów, dnia .............................. 
 
 

Sąd Rejonowy  
W Bełchatowie 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 
Ul. Okrzei 4 
97-400 Bełchatów 

 
 
 
 

Powód(ka): ......................................., zam. ..............................................., PESEL 
                           (imię i nazwisko małoletniego dziecka )                       (dokładny adres zamieszkania) 
 

W imieniu którego występuje:  ...................................., zam. ................................................., PESEL 
                                (imię i nazwisko rodzica)                    (dokładny adres zamieszkania) 

 
Pozwany(a): ...................................., zam. ................................................., PESEL 
                             (imię i nazwisko)                    (dokładny adres zamieszkania) 
 
 

 
Wartość przedmiotu sporu: ………………….. zł  

 
 

POZEW  
O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW 

 
W imieniu małoletniego/ej ................... (imię, nazwisko dziecka) wnoszę o: 
1. podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego/nej ................... (imię, 

nazwisko) wyrokiem Sądu Rejonowego w ................... (miejscowość) z dnia 
................... w sprawie oznaczonej Sygnaturą akt ................... na rzecz małoletniego 
powoda/ki ................... (imię, nazwisko dziecka) z kwoty ................... złotych 
miesięcznie do kwoty ................... złotych miesięcznie. 

2. zasądzenie od pozwanego/ej ................... (imię, nazwisko) na rzecz powoda/ki 
kosztów procesu według norm przypisanych. 

3. przeprowadzenie dowodów wskazanych w pozwie, 
4. rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powódki, 
5. wydanie wyroku zaocznego, opatrzonego rygorem natychmiastowej 

wykonalności, w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 339 k.p.c. 

 
Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji 

lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie powód 
nie jest zainteresowany polubownym rozwiązaniem sporu. 

 
UZASADNIENIE 

 
Wyrokiem z dnia ................... w sprawie oznaczonej Sygnaturą akt ................... Sąd Rejonowy 
w ................... (miejscowość) zasądził od pozwanego/ej ................... (imię, nazwisko) na 



rzecz małoletniego powoda/ki ................... (imię, nazwisko dziecka) alimenty w kwocie 
................... złotych miesięcznie. 
 
Dowód: akta Sądu Rejonowego w ................... (miejscowość) oznaczone Sygnaturą akt 
................... . 
 
Obecnie małoletni powód/ka ................... (imię, nazwisko dziecka)  
 
Po wydaniu wyroku w powyższej sprawie nastąpiła istotna zmiana w zakresie 
usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda oraz wysokości kosztów jego 
utrzymania…………………………………… 
 
Należy dokładnie opisać sytuację małoletniego dziecka, podać jego koszty utrzymania, a 
także wskazać jaka jest sytuacja zobowiązanego do płacenia alimentów. Wskazać 
wszystkie dowody. 
 

                                                ……. ............................................. 
(czytelny podpis)             

Załączniki:  

1)dowody powołane w treści pozwu, 

2)odpis pozwu wraz z załącznikami. 

 

Objaśnienie wzoru 

Sądem właściwym w sprawach alimentacyjnych jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby 
domagającej się alimentów albo sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby obowiązanej do 
płacenia alimentów. Wybór sądu należy do powoda. (art. 16 k.p.c., art. 27 k.p.c., art. 32 k.p.c.). 

Stronami postępowania o podwyższenie alimentów są: uprawniony do otrzymywania 
alimentów (jako powód) i obowiązany do ich ponoszenia (jako pozwany). Jeśli powód jest osobą 
małoletnią, konieczna jest jego reprezentacja przez przedstawiciela ustawowego; w sprawach o 
alimenty reprezentować dziecko może rodzic, nie będący drugą stroną sporu. (art. 66 k.p.c., art. 
98 § 2 pkt 2 k.r.o.).Niezbędne jest wskazanie w pozwie danych osobowych stron i adresów ich 
zamieszkania. (art. 126 § 1 i 2 k.p.c., art. 186 § 1 k.p.c.). 

Odnośnie powoda konieczne jest także wskazanie jego numeru PESEL, a w odniesieniu do 
pozwanego - wskazanie numeru PESEL lub danych umożliwiających jego ustalenie (w 
szczególności data urodzenia, imiona rodziców). (art. 126 § 1 i 2 k.p.c.). 

W sprawach o podwyższenie alimentów wartość przedmiotu sporu oblicza się jako 12-krotność 
(czyli wartość roczną) kwoty, o jaką powód domaga się podwyższenia miesięcznych alimentów. 
Na przykład jeżeli alimenty wynoszą już 500 złotych, a powód żąda ich podwyższenia do 800 
złotych (czyli o 300 złotych), to wartość przedmiotu sporu to: 12 x 300 złotych , czyli 3.600 
złotych. (art. 22 k.p.c.). 

W sprawach o alimenty osoba uprawniona do alimentów jest ustawowo zwolniona od opłat 
sądowych. (art. 96 ust 1 pkt 2 u.k.s.c.). 

W sprawie o podwyższenie alimentów w żądaniu pozwu należy określić kwotę do której 
alimenty mają być podwyższone, do którego dnia miesiąca ma być regulowane świadczenia oraz 
do czyich rąk mają być przekazywane. (art. 187 § 1 k.p.c.). 



W pozwie należy dokonać oznaczenia daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie 
roszczenia. Jest to w szczególności związane z uregulowaniami o przedawnieniu roszczeń, 
według których po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia 
roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. 

Celowym jest wskazanie sądu, przed którym zapadło poprzednie orzeczenie o alimentach lub 
przed którym została zawarta ugoda oraz sygnaturę akt tego postępowania. Należy również 
podać wysokość dotychczasowych alimentów. 

Uzasadniając żądanie pozwu należy dokładnie opisać, co zmieniło się od czasu wydania 
ostatniego wyroku w sprawie o alimenty - o ile wzrosły potrzeby dziecka, jaki jest jego aktualny 
stan zdrowia, jakie są koszty jego utrzymania, ile wynoszą zarobki każdego z rodziców (zarówno 
tego, które dzieckiem się opiekuje, jak i tego, od którego alimenty mają być płatne).  

Tradycyjnie formułowane żądanie orzekania odsetek ustawowych na wypadek nieuregulowania 
któregokolwiek ze świadczeń w terminie nie jest konieczne, bowiem odsetki za opóźnienie 
należą się z mocy ustawy, w myśl art. 481 § 1 k.c. 

Również fakultatywne znaczenie należy nadać wnioskom o wydanie wyroku zaocznego na 
wypadek niestawiennictwa pozwanego oraz wniosku o nadanie wyrokowi alimentacyjnego 
rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Niezbędne natomiast jest sformułowanie wniosku o rozpoznanie sprawy również pod 
nieobecność powoda (jego przedstawiciela ustawowego), gdyż w razie braku takiego postulatu 
niestawiennictwo powoda na rozprawę skutkować może zawieszeniem postępowania. (art. 177 
§ 1 k.p.c.). 

W pozwie należy także zamieścić informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego 
pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, 
wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. 

W przypadku stron występujących samodzielnie (bez pomocy pełnomocnika procesowego 
będącego adwokatem lub radcą prawnym) formalne żądanie zwrotu kosztów procesu ma 
charakter fakultatywny. Sąd w takim przypadku ma obowiązek orzec o kosztach procesu z 
urzędu, niezależnie od żądania strony. (art. 98 k.p.c., art. 109 § 1 k.p.c.). 

Wyrokowi orzekającemu alimenty sąd nadaje rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu, w 
zakresie alimentów co do rat płatnych po wniesieniu powództwa oraz co do rat płatnych przed 
wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rygor natychmiastowej 
wykonalności oznacza, że podwyższone alimenty można egzekwować natychmiast po wydaniu 
wyroku, nawet gdyby została od niego wniesiona apelacja. (art. 333 § 1 k.p.c.). 

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia pozwala sądowi na zasądzenie podwyższonych alimentów 
jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie. W sprawach alimentacyjnych podstawą 
zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, strona nie ma natomiast 
obowiązku uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. (art. 7301 § 1 
k.p.c., art. 753 § 1 k.p.c.). 

Do pozwu należy dołączyć jego odpis, a więc kserokopię pozwu i wszystkich jego dokumentów 
dołączonych do pozwu. (art. 128 § 1 k.p.c.). 


