...................., dnia ............ r.

Sąd Rejonowy
w ..........................
III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powód:

Pozwany:

małoletni ...................................................,
działający przez matkę .............................,
zam. w ..................... (kod pocztowy .........),
ul. ............................................... nr ............
....................................................................,
zam. w ..................... (kod pocztowy .........),
ul. ............................................... nr .........

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

POZEW O ALIMENTY
z WNIOSKIEM O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA

W imieniu małoletniego powoda .................... wnoszę o:
1. zasądzenie od pozwanego ................... na rzecz małoletniego powoda .............. alimentów w kwocie po
........... zł miesięcznie, przy czym alimenty te mają byd płatne poczynając od dnia ............... r. do dnia
..............-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat
do rąk .................. – matki powoda, jako jego ustawowej przedstawicielki,
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
Jednocześnie wnoszę o:
3. udzielenie zabezpieczenia przez zobowiązanie pozwanego .......... do uiszczania małoletniemu powodowi
......................... po ........ zł miesięcznie do zakooczenia procesu, przy czym suma ta ma byd płatna do rąk
............................ – matki powoda, jako jego ustawowej przedstawicielki,
4. rozpoznanie sprawy także w przypadku nieobecności przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda,
5. wezwanie na rozprawę świadków:
a) ........................, zam. w .................... (kod pocztowy ........), ul. .................., nr .....,
b) ........................, zam. w .................... (kod pocztowy ........), ul. .................., nr ......

Uzasadnienie
Małoletni powód urodził się w dniu ............ r. w .............. Jest on synem .............. i pozwanego. Pozwany uznał go
przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ............... w dniu ................ r.
Dowód: odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego powoda.

Wkrótce po uznaniu dziecka pozwany złożył ustne oświadczenie matce powoda, iż dokonał uznania powoda ale
pomimo tego faktu nie zamierza zapewnid środków utrzymania na jego rzecz. Stwierdził jasno, iż sam pobiera
tylko zasiłek dla bezrobotnych i z tego powodu nie posiada możliwości opłacania alimentów. Do chwili złożenia
pozwu pozwany nie dostarczył dla powoda świadczeo alimentacyjnych ani w postaci sum pieniężnych, ani w
żadnej innej.
Aby zaspokoid usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda niezbędna jest kwota .................. zł miesięcznie.
Małoletni powód nie posiada jakiegokolwiek majątku. Matka powoda pobiera świadczenie rentowe z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy. Jedynym jej źródłem utrzymania jest renta, w wysokości zaledwie
....................... zł miesięcznie. Dodatkowo pobiera ona zasiłek rodzinny dla powoda na sumę po ................... zł
miesięcznie. Mieszka samotnie i poza synem nikogo innego więcej nie utrzymuje.
Dowód: – orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS Oddział w ................. z dnia ............... r.,
– potwierdzenie przelewu renty za miesiąc .................. r.,
– przesłuchanie matki powoda i pozwanego.
Pozwany prócz otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych wykonuje dorywcze prace budowlane, z których
uzyskuje stosowne wynagrodzenie. Przez okres kilku tygodni miesiąca .................. r. pozwany pracował przy
wylewaniu fundamentów pod dom świadka wskazanego powyżej w punkcie 5a), z czego uzyskał zarobek na
sumę ................. zł. Świadek ten wspomniał na ten temat swemu przyjacielowi, a bratu matki powoda,
....................... – wymienionemu powyżej w punkcie 5b). Świadek wskazany wyżej w punkcie 5a) zakomunikował
również, iż podanemu tu bratu matki powoda o tym, iż posiada wiedzę, że wylanie u niego fundamentów nie
było jednorazowym zleceniem, jakie w minionym okresie wykonywał pozwany.
Dowód: – oświadczenie świadka ................,
– oświadczenie świadka .................
Pozwany jest osobą samotną. Poza małoletnim powodem nie posiada on nikogo na swym utrzymaniu.
Dowód: zeznania matki powoda i pozwanego.
Z uwagi na powyższe okoliczności żądania powoda są w pełni zasadne. W ocenie strony powodowej jest także
uzasadniony wniosek o udzielenie zabezpieczenia – z uwagi na to, iż istnienie roszczenia powoda zostało
wykazane i w sposób niebudzący wątpliwości uprawdopodobnione.

…………………………………………………..
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1. odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego powoda,
2. orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS Oddział w ................. z dnia ............... r.,
3. potwierdzenie przelewu renty za miesiąc .................. r.,
4. odpis pozwu i kserokopie załączników.

