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        Do 

        Sądu Rejonowego w Bytomiu 

        Wydział IX Rodzinny i Nieletnich 

 

 

Powód: Adam Kowalski 

ul. Brzeska 31 
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reprezentowana przez matkę Sylwię Kowalska 

ul. Reptowska 32A/2 

41-908 Bytom 

 

Wartość przedmiotu sporu: 2400 zł 

 

 POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW 

wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych 

 

W imieniu własnym wnoszę o: 

1) obniżenie alimentów zasądzonych ode mnie na rzecz pozwanej  wyrokiem Sądu 

Rejonowego w Bytomiu, Wydział IX Rodzinny i Nieletnich, z dnia 30 lipca 2014 roku, sygn. akt. 

IX RC 97/14, z kwoty 500 zł miesięcznie, do kwoty 300 zł, płatnych do dnia ostatniego miesiąca z 

odsetkami w razie niedotrzymania terminu, 

2)  dopuszczenie dowodu z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu, na okoliczności tam 

przytoczone, 

3)  wezwanie i przesłuchanie świadka: 

 Kowalską Irenę 

 ul. Brzeska 32 

 21-532 Łomazy na okoliczność sytuacji materialnej i możliwości zarobkowych powoda, 

4)  zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrot kosztów procesu, 

 



       UZASADNIENIE 

 

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bytomiu, Wydział IX Rodzinny i Nieletnich z dnia 30 lipca 2014 

roku, sygn. akt. IX RC 97/14,  zasądzono na rzecz małoletniej Sylwii Kowalskiej kwotę 500 zł 

miesięcznie tytułem alimentów. 

 

Dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego, 

 

Od 4 stycznia 2014 roku jestem zarejestrowany jako bezrobotny, z prawem do zasiłku w wysokości 

635, 40 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy, następnie w wysokości 498, 90 zł za kolejne 

okresy. Wobec powyższego doszło w mojej sytuacji do zmiany stosunków uzasadniających zmianę 

wcześniejszego wyroku Sądu Rejonowego. Moje możliwości majątkowe i zarobkowe uległy 

znacznemu ograniczeniu. Nie jestem w stanie spełniać obecnie alimentów w ustalonej wysokości. 

Maksymalna wysokość alimentów, na jakie mogę sobie pozwolić to 300 zł miesięcznie. Nie 

uchylam się od ciążącego na mnie obowiązku, wiem że moja małoletnia córka potrzebuje tych 

pieniędzy. W miarę swych możliwości będę usiłować poprzez osobiste starania uzupełnić 

świadczenie pieniężne. 

 

Dowód: decyzja Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej, 

 

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych uzasadniam faktem, iż przeciwko mnie toczy się 

postępowanie egzekucyjne które pochłania moje wszystkie dochody. Komornik zajął mi zasiłek dla 

bezrobotnych. Aktualnie pozostaję bez środków do życia. Mieszkam na terenie województwa 

lubelskiego, gdzie wskaźnik bezrobocia jest bardzo wysoki i trudno znaleźć pracę. 

 

Dowód: zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, zajęcie wynagrodzenia za 

pracę, zajęcie wierzytelności, zajęcie zasiłku dla bezrobotnych, 

 

W tym stanie rzeczy powództwo jest konieczne i uzasadnione. 

 

 Załączniki: 

1) decyzja Powiatowego Urzędu Pracy 

2)  wyrok 

3) odpis pozwu z załącznikami 

4) oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym 



5)  zawiadomienie o wszczęciu egzekucji 

6)  zajęcie wynagrodzenia za pracę 

7)  zajęcie wierzytelności z tytułu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego 

8)  zajęcie zasiłku dla bezrobotnych 

 


