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Warszawa, 3 kwietnia 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w Warszawie
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Powód:
Andrzej Kowalski
ul. Klaudyny 100 m. 99
01-684 Warszawa
PESEL 45050508764

Pozwani:
Jan Kowalski
ul. Szeroka 7 m. 8
01-456 Warszawa

Janina Nowak
ul. Lipowa 5
20-065 Lublin

Wartość przedmiotu sporu: 12 000 (dwanaście tysięcy) złotych

Pozew o alimenty

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:

1. Zasądzenie solidarnie od Jana Kowalskie i  Janiny Nowak alimentów w wysokości 1000 (tysiąc) 
złotych miesięcznie płatnych do dnia 10 każdego miesiąca do rąk powoda lub na wskazany przez 
niego rachunek bankowy z odsetkami ustawowym za opóźnienie w wypadku uchybienia termi-
nowi płatności którejkolwiek z wpłat;

2. Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków:

a) Haliny Trzeciak, zam. ul. Klaudyny 100 m. 98, 01-684 Warszawa na okoliczność sytuacji mate-
rialnej i zdrowotnej powoda, zainteresowania powodem ze strony pozwanych;

b) Marka Januszewskiego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędzie Dzielnicy Bielany ul. Pomocna 6,  
01-684 Warszawa na okoliczność sytuacji materialnej i zdrowotnej powoda, zainteresowania 
powodem ze strony pozwanych;
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3. przeprowadzenia dowodów z dokumentów:

a) decyzji o waloryzacji emerytury na okoliczność sytuacji materialnej powoda;

b) informacji ze spółdzielni w zakresie opłat lokalowych, rachunków za energię elektryczną, gaz, 
telefon stacjonarny, telefon komórkowy na okoliczność obciążeń finansowych powoda;

c) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia powoda na okoliczność stanu zdrowia powoda;

d) akt zgonu Marii Kowalskiej na okoliczność stanu cywilnego powoda;

4. zobowiązanie pozwanych do przedłożenia: deklaracji podatkowych za lata 2014 – 2016, wyciągów 
z rachunków bankowych za okres ostatnich sześciu miesięcy, zaświadczeń o zarobkach wystawio-
nych przez pracodawców na okoliczność możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanych;

5. przesłuchanie stron na okoliczność sytuacji materialnej i zdrowotnej powoda, zainteresowania 
powodem ze strony pozwanych, możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanych;

6. przyznanie mi pełnomocnika z  urzędu w  osobie adwokata Piotra Nowaka, ul. Dobra 6/17,  
07-987 Warszawa z uwagi na stan zdrowia;

7. zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym ewentualnych kosztów pełnomocnika procesowego.

Uzasadnienie

1. Powód Andrzej Kowalski jest wdowcem, liczy 72 lata.

2. Powód utrzymuje się z emerytury w wysokości 1500 złotych.

3. Na stałe koszty utrzymania składają się opłaty za mieszkanie (520 złotych miesięcznie), opłaty za 
energię elektryczną (120 złotych co dwa miesiące), opłaty za gaz (40 złotych co dwa miesiące),  
opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy (80 złotych miesięcznie), co daje łączną sumę 680 zło-
tych miesięcznie.

4. Powód przeznacza na wyżywienie kwotę 350–400 złotych miesięcznie.

5. Powód musi przeznaczać również środki finansowe na zakup środków czystości, higieny, odzież 
i obuwie.

6. Powód z uwagi na schorzenia reumatyczne, kardiologiczne, neurologiczne musi przeznaczać na 
leki kwotę co najmniej 250–300 złotych miesięcznie. Już obecnie powód nie wykupuje części 
lekarstw, dalsze utrzymywanie takiego stanu jest niekorzystne dla stanu zdrowia powoda, co 
przyczyni się do powstawania coraz większych kosztów w przyszłości.

7. Powód w wyniku złamania biodra ma znaczne utrudnione poruszanie się. Aby odzyskać przynaj-
mniej sprawność porównywalną do tej sprzed wypadku niezbędne jest przeprowadzenie reha-
bilitacji o poziome intensywności większym niż ten refundowany przez NFZ.
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8. W związku z złamaniem biodra Powód musi przeprowadzić również remont / przebudowę łazienki 
tak aby dostosować ją do możliwości ruchowych powoda.

9. Pozwani Jan Kowalski (lat 52) i Janina Nowak (lat 48) są dziećmi Powoda.

 Pozwani nie interesują się Powodem, nie pomagają mu materialnej jak również nie sprawują bez-
pośredniej opieki.

 Powód ma wiedzę, że oboje Pozwani pracują i osiągają dochody.

 Powód ma również wiedzę, że dzieci pozwanych są już samodzielne.

 Powód wskazuje, że dochodzona kwota pozwoli mu na godne życie i równocześnie nie spowoduje 
znacznego uszczerbku w budżecie domowym pozwanych.

 Powód wskazuje, że w jego ocenie nie zachodzi przesłanka określona w art. 1441 k.r.o. Zarówno 
Powód, jak i jego zmarła żona nie byli pozbawieni praw rodzicielskich, łożyli na utrzymanie dzieci 
i zachęcali je do kształcenia. Zarówno syn, jak i córka legitymują się wykształceniem wyższym, 
które zdobyli m.in. dzięki zaangażowaniu powoda.

 Równocześnie Powód wnosi o przyznane mu pełnomocnika z urzędu, w miarę możliwości w oso-
bie adw. Piotra Nowaka, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji pełnomocnika. Wskazuję, że 
pomoc pełnomocnika z urzędu jest uzasadniona tym, że powód ma problemy ze słuchem jak 
również poruszaniem się co utrudnia mu realizację jego praw.

Załączniki:

 – dwa odpisy pozwu wraz z załącznikami;

 – decyzja ZUS z 10 marca 2017 roku;

 – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej;

 – rachunki za energię elektryczną;

 – rachunki za gaz;

 – rachunki za telefon stacjonarny;

 – rachunki za telefon komórkowy;

 – akt zgonu;

 – zaświadczenie lekarskie;

 – oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodu i źródłach utrzymania;

 – oświadczenie adw. Piotra Nowaka.
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