
Biała Podlaska, dnia 29  marca 2014 r. 

 

 

SĄD REJONOWY 

W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH 

 

 

Powód: 

1. małoletnia Justyna Kowalska działająca 

przez matkę Ewę Kowalską PESEL 

10211104823, 

           PESEL 75031600004, 

            Brzeska 32, 21-500 Biała Podlaska 

  

 

 

Pozwany:    

                Marek Kowalski 

         ul. Brzeska 64 

        21-500 Biała Podlaska 

  

Wartość przedmiotu sporu: 24.000 zł 

 

POZEW O ALIMENTY 

 

Działając w imieniu małoletniej powódki, wnoszę o: 

 

1. zasądzenie od pozwanego  na rzecz małoletniej powódki  Justyny Kowalskiej 

alimentów w kwocie po 2000 zł miesięcznie, płatnych do rąk  matki do dnia 

10- tego każdego miesiąca  góry wraz z odsetkami ustawowymi w razie 

uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1  

kwietnia 2014 r.; 

2. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletnich powodów do rąk   matki 

kosztów procesu według norm przepisanych; 

3. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności; 

4. wydanie wyroku zaocznego w przypadku spełnienia przesłanek 

przewidzianych w art. 339 kpc. 



 

Ponadto wnoszę o: 

 

5. zabezpieczenie roszczenia poprzez zobowiązanie pozwanego  do uiszczania 

na rzecz małoletniej powódki  Justyny Kowalskiej tytułem alimentów  kwoty 

po 1900 zł miesięcznie, płatnych do rąk  matki do dnia 10- tego każdego 

miesiąca  góry wraz z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia terminowi 

płatności którejkolwiek z rat; 

  

 

Uzasadnienie 

 

Małoletnia  Justyna Kowalska  urodzona 12.02.2010 r. w  Białej Podlaskiej  jest 

dzieckiem pozwanego  Marka Kowalskiego  i  Ewy Kowalskiej. 

 

Dowód:  odpisy skrócony aktu urodzenia, 

 

Małoletnia Justyna Kowalska jest dzieckiem autystycznym i wymaga kształcenia 

specjalistycznego. 

 

Dowód: orzeczenie nr 52/2012/2012 o potrzebie kształcenia specjalistycznego, 

orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

W związku z tym faktem małoletnia uczęszcza do specjalistycznego przedszkola 

„Wspólny Świat” którego miesięczny koszt wynosi 250 zł, wpisowe 100 zł. 

Dodatkowo do przedszkola matka maloletniej musi dostarczyć miseczki, talerzyki, 

buty na zmianę, ubrania na zamianę, pieluchy, fartuszek do jedzenia oraz środki 

czystości takie jak domestos, ręczniki papierowe, mydło w płynie, 2 rolki papieru 

toaletowego, płyn do mycia naczyń itd.  Dodatkowo matka małoletniej powódki 

zobowiązana jest do opłacenia składki w wysokości 20 zł na pomoce do zajęć. 

Teatrzyki i różnego rodzaju wyjścia to miesięcznie koszt ok. 15 złotych. Pomoce 

dydaktyczne i zabawki edukacyjne to kwota 50 zł miesięcznie. W związku ze swoją 

chorobą maloletnia uczestniczy w turnusach rehabilitacyjnych którego koszt wynosi 

1400 zł.  Wycieczki małoletniej są refundowane wymagają dopłaty w wysokości 50 zł 

oraz kieszonkowego na podróż.Dziecko wymaga też terapii której koszt za 4 godziny 

zajęć rehabilitacyjnych wynosi 240 zł. Maloletnia  Justyna Kowalska często choruje w 

miesiącu lutym powódka wydała na leki 213.74 zł , w miesiącu marcu była to kwota 

133,27 zł. Dziecko jest również uczulone na mleko od krowy wymaga więc specjalnej 



diety w postaci mleka kokosowego którego miesięczny  koszt wynosi 40 zł. Łącznie 

powódka na żywność i środki czystości wydaje miesięcznie kwotę ok. 700 zł. W 

przypadku dziecka autystycznego leczenie zębów odbywa się pod narkozą której 

koszt wynosi 400 zł, małoletnia ma 2 ubytki których wypełnienie będzie kosztować 

260 zł. Powódka również dopłaca do specjalistycznych usług opiekuńczych ok. 80 zł 

miesięcznie. Aby móc skorzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych powódka 

musi uzyskać zaświedczenie od lekarza psychiatry którego koszt wynosi 100 złotych 

raz na trzy miesiące. Rachunek za telefon to kwota 50 zł, gaz ok 100 zl, wywóz 

nieczystości 100 zł, energia elektryczna 100 zł  raz na dwa miesiące, internet i 

telewizja kablowa to wydatek 99 zł. Powód stosował w stosunku do matki 

małoletniej powódki przemoc psychiczną i fizyczną w związku z tym faktem 

powódka musiała opuścić mieszkanie powoda na ul. Parkowej i wynająć mieszkanie 

którego koszt wynosi 800 zł. 

Obcięcie włosów dla maloletniej to wydatek 32 zł. Słodycze to kwota ok 50 zł. 

Soczewki kontaktowe wraz z płynem do soczewek to kwota 300 zł.  Powódka musi 

zakupić telewizor i laptop dla małoletniej, dziecko autystyczne musi mieć telewizor, 

laptop który służy do oglądania bajek. 

 

 

Dowód: przesłuchanie strony powodowej, paragony, rachunki, faktury, 

potwierdzenie zapłaty, 

 

Pozwany jest osobą bardzo majętna, posiada  gospodarstwo rolne o powierzchni 20 

ha z tego tytułu dostaje dopłaty unijne w wysokości 16.000 zł. Roczny dochód 

pozwanego kształtuje się na poziomie 90000 zł. Posiada 50 metrowe mieszkanie na 

ul. Parkowej w  Międzyrzecu Podlaskim, trzy ciągniki rolnicze i maszyny rolnicze. 
 

 

  Matka  dziecka nie jest w już w stanie samodzielnie pokrywać na bieżąco 

potrzeb małoletniej powódki. Ponadto czyni osobiste, bezpośrednie starania o 

wychowanie dzieci, czym po części przyczynia się do wypełniania spoczywającego na 

niej obowiązku alimentacyjnego. 

 

Dowód: zaświadczenie o zarobkach, 

 

W tym stanie rzeczy powództwo jest uzasadnione, a wobec uwiarygodnienia 

roszczenia zasadny jest również wniosek o udzielenie zabezpieczenia. W związku z 

powyższym wnoszę jak na wstępie. 

 



       …………………………………………. 

 

      

Załączniki: 

1. odpis pisma 

2. odpisy skrócony aktu urodzenia 


