Gdynia, dnia 20 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Jana z Kolna 55
81-354 Gdynia
Powód: Adam Kowalski
zamieszkały:
ul. ……………………………..
…………………………..
PESEL: ……………………………

Pozwany: Jan Kowalski
zamieszkały:
ul. …………………………….
…………………………..

Wartość przedmiotu sporu: 12.000 zł

POZEW O ALIMENTY Z WNIOSKIEM O ZABEZPIECZENIE

Działając w imieniu własnym:
1. Wnoszę o zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na moją rzecz
świadczenia alimentacyjnego w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych) płatnego miesięcznie z góry do moich rąk do 10-go dnia każdego
miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku
opóźnienia w płatności, począwszy od dnia wniesienia pozwu.
2. Wnoszę o udzielenie zabezpieczenia roszczenia z pkt 1 poprzez
zobowiązanie pozwanego Jana Kowalskiego do uiszczania na moją rzecz
kwoty 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatnej miesięcznie z góry
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do moich rąk do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie w przypadku opóźnienia w płatności.
3. Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na moją rzecz zwrotu kosztów
procesu, według norm przepisanych.
4. Wnoszę o przeprowadzenie dowodów z następujących dokumentów:
a. Odpis skrócony aktu urodzenia na okoliczność, że pozwany Jan
Kowalski jest moim ojcem i że osiągnąłem pełnoletność,
b. Zaświadczenie ze szkoły na okoliczność, że jestem uczniem Liceum
Ogólnokształcącego nr 2 w Gdyni,
c. Zaświadczenie lekarskie na okoliczność że jestem chory na astmę,
d. Umowa o nauczanie matematyki i fizyki z dnia 1 września 2019
roku na okoliczność uczęszczania przeze mnie na dodatkowe
zajęcia lekcyjne z matematyki i fizyki, wymiaru i kosztów tych
zajęć,
e. Zestawienie kosztów utrzymania wraz z fakturami na okoliczność
rodzaju i wysokości kosztów mojego utrzymania,
f. Zaświadczenie o wysokości zarobków Marii Nowak na okoliczność
wysokości zarobków mojej matki,
g. Dyplom konkursowy na okoliczność zdobycia przeze mnie I
miejsca w wojewódzkim konkursie informatycznym.
5. Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka:
a. Marii Nowak – mojej matki, na okoliczność dobrowolnego
realizowania obowiązku alimentacyjnego przez pozwanego Jana
Kowalskiego do dnia 19 stycznia 2020 roku i zaprzestania
alimentacji od tej daty, wysokości uiszczanych dotąd alimentów,
pokrywania przez moją matkę wszystkich kosztów mojego
utrzymania i wysokości tych kosztów.
Wezwanie na adres: ……………………………………….
6. Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na
okoliczności:
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powód

i

pozwany:

dobrowolnego

realizowania

obowiązku

alimentacyjnego przez pozwanego Jana Kowalskiego do dnia 19 stycznia
2020 roku i zaprzestania alimentacji od tej daty, wysokości uiszczanych
dotąd alimentów,
powód: konieczności poświęcania dużej ilości czasu na naukę, woli
kontynuowania

nauki

na

studiach

wyższych,

szczególnego

zainteresowania dziedziną informatyki, nieosiągania żadnych dochodów,
pokrywania przez matkę powoda wszystkich kosztów jego utrzymania i
wysokości tych kosztów.
7. Wnoszę o zobowiązanie pozwanego Jana Kowalskiego do przedstawienia
zaświadczenia o zarobkach z ostatnich sześciu miesięcy oraz do
przedłożenia zeznania podatkowego za rok 2019.
8. Czyniąc zadość art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. informuję, że nie podjąłem próby
mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu z
pozwanym Janem Kowalskim, ponieważ od dnia 19 stycznia 2020 roku,
kiedy to poinformował mnie, że nie będzie już dłużej łożył na moje
utrzymanie, odmawia wszelkich kontaktów ze mną.

Uzasadnienie
Urodziłem się 19 stycznia 2002 roku. Moimi rodzicami są: pozwany Jan
Kowalski i Maria Nowak. 19 stycznia 2020 roku osiągnąłem pełnoletność.
Dowód: Odpis skrócony aktu urodzenia
Moi rodzice nigdy nie byli małżeństwem, nie pozostają we wspólnym pożyciu.
Do 19 stycznia 2020 roku mój ojciec dobrowolnie łożył na moje utrzymanie. Przez okres
dwóch lat wstecz od tej daty była to kwota 1.000 zł miesięcznie.
Dowód: Zeznania świadka Marii Nowak, przesłuchanie stron
Obecnie jestem uczniem Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Gdyni. Po jego
ukończeniu chcę podjąć studia na Politechnice Gdańskiej na kierunku informatyka. W
celu przygotowania się do matury i do egzaminów wstępnych na studia uczęszczam na
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prywatne zajęcia lekcyjne z matematyki i fizyki. Koszt jednej godziny takich zajęć to
100 zł. W tygodniu odbywam dwie godziny zajęć, a w miesiącu osiem godzin. Łączny
miesięczny koszt zajęć to 800 zł.
Dowód: Zaświadczenie ze szkoły, Umowa o nauczanie matematyki i fizyki z
dnia 1 września 2019 roku
Mieszkam razem z moją matką Marią Nowak. To ona od lutego 2020 roku
pokrywa całość moich kosztów utrzymania. Miesięczne koszty mojego utrzymania
wynoszą średnio 2.000 zł. Na koszty te składa się: wyżywienie (600 zł), przypadające
na mnie koszty mieszkania (300 zł), zakup środków higieny (50 zł), bilet miesięczny
(40 zł), koszt miesięcznego abonamentu za telefon i Internet (50 zł), zakup ubrań (100
zł), zakup leków (30 zł), wizyty lekarskie (30 zł) oraz wyżej wspomniany koszt
dodatkowych zajęć lekcyjnych z matematyki i fizyki (800 zł).
Dowód: Przesłuchanie świadka Marii Nowak, przesłuchanie powoda
Ponieważ od dziecka cierpię na astmę, zmuszony jestem na stałe przyjmować
leki na tę przypadłość. Miesięczny koszt zakupu tych leków wynosi 30 zł. Ponadto trzy
razy w roku muszę korzystać z prywatnych konsultacji lekarza pulmonologa, bo kolejki
na wizytę w ramach NFZ sięgają nawet dwóch lat. Każdorazowa wizyta kosztuje 120
zł, co w skali roku daje 360 zł, a miesięcznie kwotę 30 zł.
Dowód: Zaświadczenie lekarskie
Szczegółowe zestawienie kosztów mojego utrzymania zawarłem w załączonym
Zestawieniu kosztów utrzymania, a wydatki w nim wskazane dokumentują faktury i inne
dokumenty stanowiące załącznik do zestawienia.
Dowód: Zestawienie kosztów utrzymania wraz z fakturami
Dochody mojej matki Marii Nowak wynoszą 3.000 zł netto. Jest ona zatrudniona
na stanowisku pracownika biurowego w ABC sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Z
pozyskiwanych dochodów utrzymuje ona siebie i mnie.
Dowód: Zaświadczenie o wysokości zarobków Marii Nowak
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Pozwany Jan Kowalski pracuje jako mechanik samochodowy. Uzyskuje on
miesięczny dochód w wysokości 5.000 zł netto.
Dowód: Zaświadczenie o wysokości zarobków pozwanego, PIT pozwanego za
rok 2019
Dnia 19 stycznia 2020 roku mój ojciec poinformował mnie, że teraz jestem już
osobą pełnoletnią i nie będzie mnie dłużej alimentował. Poradził bym znalazł sobie
pracę, która pokryje wydatki na moje utrzymanie. Wyjaśniłem ojcu, że podjęcie pracy
uniemożliwi mi pełne oddanie się nauce, a ta ze względu na to, że przystępuję do matury,
a później do egzaminów wstępnych na studia, jest niezwykle ważna. Ojciec jednak nie
zmienił swojego stanowiska i od lutego 2020 roku nie otrzymałem od niego żadnych
pieniędzy na utrzymanie. Ojciec zaprzestał również utrzymywania ze mną
jakichkolwiek kontaktów.
Dowód: Przesłuchanie stron
Ponieważ nie osiągam żadnych dochodów i nie jestem w stanie utrzymać się
samodzielnie, obowiązek alimentacyjny moich rodziców nie jest wyłączony mimo
osiągnięcia przeze mnie pełnoletności. Chcę się uczyć, w szkole otrzymuję bardzo dobre
stopnie, informatyka jest moją pasją, którą chciałbym rozwijać na studiach wyższych.
Potwierdzeniem moich osiągnięć w tej dziedzinie jest zdobycie I miejsca w
wojewódzkim konkursie informatycznym.
Dowód: Dyplom konkursowy
Obecnie cały ciężar mojej alimentacji spoczywa na mojej matce, co z uwagi na
to, że mam oboje rodziców zdolnych do alimentacji jest sytuacją nieprawidłową.
Ponieważ mój ojciec nie alimentuje mnie dobrowolnie zmuszony zostałem
wnieść niniejszy pozew. Pozew skierowałem do tutejszego sądu, ponieważ moje
miejsce zamieszkania znajduje się w Gdyni.

Załączniki:

Adam Kowalski

- Dokumenty wymienione w pozwie,
- Odpis pozwu wraz z załącznikami.
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