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

Sąd Rejonowy w ………………… 

….. Wydział Rodzinny i Nieletnich 

ul. …………………………………. 

(kod pocztowy) 

Powód: ……………………………………. 

zam. ………………………………,  

ul. …………………………………,  

(kod pocztowy) 

PESEL: ............................................ 

reprezentowany przez 

adwokata………………………………… 

Pozwany: ………………………… - małoletni 

reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego matkę 

…………………. 

zam. ……………………………...,  

ul. ………………………………...,  

(kod pocztowy) 

PESEL: …………………………... 

Wartość przedmiotu sporu: ……….. zł. 

POZEW 

o obniżenie alimentów 

W imieniu powoda, pełnomocnictwo w załączeniu, wnoszę o: 

1. obniżenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w ………………… z dnia 

.................... r., w sprawie sygn. akt ...................., od powoda ………………. na rzecz 

pozwanego ……………… z kwoty ………. zł do kwoty ………. zł miesięcznie, płatnych 

z góry do rąk ……………, do dnia …………. każdego miesiąca wraz z ustawowymi 

odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat, 

2. o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów 

zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. 

 

Na zasadzie art. 187 §  1 pkt 3 KPC oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub 

innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie powód nie jest 

zainteresowany polubownym rozwiązaniem sporu. 

UZASADNIENIE 

Wyrokiem z dnia .................... r. wydanym przez Sąd Rejonowy w …………, w sprawie 

sygn. akt ...................., powód został zobowiązany do łożenia na rzecz pozwanego alimentów 

w wysokości …………. zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk ……………., do dnia ………. 

każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek 

z rat. 

Dowód: Wyrok Sądu Rejonowego w ……………., w sprawie sygn. akt .................... , z dnia 

.................... r. 



Od dnia zasądzenia alimentów w ww. kwocie zaszły istotne okoliczności w życiu powoda 

uzasadniające wystąpienie z przedmiotowym wnioskiem. 

 

UZASADNIENIE 

 

1. opisanie stanu faktycznego uzasadniającego wniosek, 

2.  jeżeli jest to możliwe, powołanie dowodów na prawdziwość twierdzeń zawartych w 

uzasadnieniu faktycznym np.: 

a. utrata pracy – zaświadczenie o bezrobociu,  

b. utrudnione kontakty z dzieckiem – dowód z przesłuchania powoda/członka 

rodziny/świadka, który może to potwierdzić 

c. niezdolność do podjęcia pracy – zaświadczenie lekarskie 

 

Wobec powyższego, a przede wszystkim z uwagi na okoliczność, że możliwości finansowe 

powoda wyraźnie zmalały, a jego sytuacja finansowa ma niewielką szansę poprawy, wnoszę 

jak we wstępie. 

 

…………………………. 

 

Załączniki: 

1. dowody wskazane w pozwie, 

2. odpis pozwu, 

3. pełnomocnictwo. 


