PRZYKŁAD

Sulęczyno, dnia_____________
Sąd Rejonowy
w Kartuzach
III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powód: małoletni______________, działający poprzez przedstawicielkę ustawową –
matkę _______________ zamieszkałą _________________________
Pozwany: _______________________ zamieszkały ________________________

POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW
W imieniu małoletniego .....................................wnoszę o:
1. Podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego …………. wyrokiem Sądu Rejonowego w
...................... z dnia ................. r., sygn. akt ........................... na rzecz małoletniego ………….. z kwoty
.................... (słownie: .........................) złotych do kwoty ........................ (słownie: ..............................) złotych
miesięcznie płatnych do rąk jego matki …………., jako ustawowej przedstawicielki do dnia ................ każdego
miesiąca z góry, poczynając od dnia ............................. r. z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia
terminu płatności którejkolwiek z rat,
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów proces według norm przepisanych,
3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
UWAGA!
W uzasadnieniu należy wskazać: czynniki składające się na koszty utrzymania dziecka, wzrost kosztów
utrzymania dziecka w stosunku do zasądzonych alimentów, określić kwotowo koszt jego miesięcznego
utrzymania dziecka, sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową każdego z rodziców, wraz z osobami będącymi
na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, oraz posiadany majątek.
…………………………….
własnoręczny podpis
Załączniki:
- odpis pozwu i kopie załączników

Notka do wzoru - Pozew o podwyższenie alimentów 1
Uwagi materialnoprawne
1.
Podstawa zmiany. Stosownie do treści art. 138 KRO, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia
lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Do stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu
powoływanego tu przepisu, bierze się pod uwagę to, czy po wydaniu orzeczenia, które ma ulec zmianie, nastąpiła istotna
zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
2.
Podwyższenie alimentów. Podwyższenie alimentów następuje wówczas, gdy zwiększyły się usprawiedliwione
potrzeby uprawnionego lub wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego pozwanego. Brak jest podstaw do
podwyższenia alimentów (dotyczy to również obniżenia alimentów) z powodu samej inflacji. Skutki inflacji dotykają przecież
nie tylko uprawnionego do alimentacji. Wyjątkiem jest tu jednak sytuacja, gdy inflacja dotknęła bardziej żądającego zmiany
zakresu świadczeń alimentacyjnych niż drugiego podmiotu stosunku alimentacyjnego. 3. Wysokość podwyższonych
alimentów. O wysokości podwyższonych alimentów decydują przesłanki wskazane w art. 135 KRO. Patrz więc zwłaszcza
uwagi materialnoprawne Nr 5–7 do wzoru Nr 50.
Uwagi procesowe
Warunki formalne pozwu. Pozew o podwyższenie alimentów powinien odpowiadać ogólnym warunkom pierwszego pisma
procesowego w sprawie (art. 126 i 128 KPC) oraz szczególnym warunkom przewidzianym dla pozwu (art. 187 KPC).
Właściwość sądu. Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy o podwyższenie alimentów jest sąd rejonowy (art.
16 i art. 17 pkt 4 KPC). Sądem właściwym miejscowo jest tu zarówno sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany
ma miejsce zamieszkania, jak i sąd pierwszej instancji, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania osoba uprawniona (art.
32 w zw. z art. 27 § 1 KPC). Wybór sądu należy do powoda.
Legitymacja procesowa. Osobą legitymowaną czynnie do wystąpienia z powództwem o podwyższenie alimentów jest
uprawniony do świadczeń alimentacyjnych. Legitymowanym biernie jest tu osoba zobowiązana do świadczeń, o które
chodzi.
Wartość przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu ustala się tu stosownie do treści art. 22 KPC, przy czym sumę
świadczeń oblicza się na podstawie różnicy między dochodzoną wysokością raty alimentacyjnej a dotychczasową
wysokością takiej raty. Gdy – tak jak w przedstawianym wzorze – jest więcej powodów niż jeden, określając wartość
przedmiotu sporu nie zlicza się ich wartości (arg. z art. 21 KPC).
Postępowanie. Sprawa o podwyższenie alimentów podlega rozpoznaniu w procesie, w postępowaniu zwykłym. Już w
pozwie można zgłosić wniosek o udzielenie zabezpieczenia (art. 730 i n. KPC). Jeżeli zobowiązany do świadczeń
alimentacyjnych mieszka za granicą, brak jest przeszkód do dochodzenia przeciwko niemu podwyższenia alimentów przed
sądem polskim (art. 1101 § 1 KPC). Sąd z urzędu jest zobowiązany nadać wyrokowi podwyższającemu alimenty rygor
natychmiastowej wykonalności co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem
powództwa – za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące (art. 333 § 1 pkt 1 KPC).
Środki prawne, terminy
1.
Apelacja. Od wyroku wydanego w sprawie o podwyższenie alimentów przysługuje apelacja do sądu okręgowego
(art. 367 § 1 i § 2 KPC).
2.
Termin do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie
dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia
wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął
termin do żądania uzasadnienia (art. 369 KPC).
3.
Skarga kasacyjna. Od wyroku sądu okręgowego wydanego w sprawie o podwyższenie alimentów nie przysługuje
skarga kasacyjna (art. 3982 § 2 pkt 1 KPC).
Opłata. Pozew o podwyższenie alimentów jest wolny od opłaty sądowej.
Orzecznictwo
1. Wyrok SN z 14.1.1972 r., III CRN 446/71; opubl. OSNCP Nr 6/1972, poz. 120. Powództwo z art. 138 KRO wyłącza
dopuszczalność powództwa opozycyjnego przewidzianego w art. 840 KPC.
2. Uchwała SN z 27.6.1989 r., III CZP 58/89; opubl. OSNCAP Nr 6/1990, poz. 83. Poręczyciel, który zobowiązał się
świadczyć alimenty za zobowiązanego w okresie jego nieobecności w kraju, nie może być pozwanym w sprawie o
podwyższenie alimentów; może natomiast przystąpić do strony pozwanej w charakterze interwenienta ubocznego. 3.
Wytyczne SN z 1987 r.Pozew o podwyższenie alimentów
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