
miejscowość, dnia …………………..  
 

Sąd Rejonowy w ………………….  
Wydział Rodzinny i Nieletnich 
ul. .…..………………………………….. 
00-000 .………………………………. 

 
 

Powód(ka)................................................... 
                        …………………………………… 

                         (imię, nazwisko, dokładny adres, PESEL)  
                               
 

Pozwany(a)................................................... 
                        …………………………………… 

                            (imię, nazwisko, dokładny adres, PESEL)  
 

reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego (jeżeli pozwany jest małoletni) 
               ................................................... 

                        …………………………………… 
                            (imię, nazwisko, dokładny adres, PESEL)  

 
 
 
Wartość przedmiotu sporu: należy określić jako różnicę, w ujęciu rocznym, pomiędzy 
alimentami płatnymi w dacie wniesienia powództwa, a alimentami które, zgodnie z powództwem, 
mają być płatne. 
Opłata sądowa: wysokość opłaty sądowej zależy od wartości przedmiotu sporu. 
 

POZEW 
o obniżenie alimentów  

Działając w imieniu własnym wnoszę  o : 
1. obniżenie alimentów ustalonych wyrokiem Sądu ………………...... w ………………………… 
     sygn. akt……………………………. na rzecz........................... z kwoty …………… do kwoty po                               
…………………………………zł miesięcznie; 
2. przeprowadzenie i dopuszczenie dowodu z dokumentów załączonych do pozwu na 

okoliczności w nich wskazane; 
3. przeprowadzenie i odpuszczenie dowodu z przesłuchania sądu; 
4. wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę; 
5. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu. 
 

Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 3 kpc oświadczam, że przed wszczęciem postępowania strona 
wszczynająca podejmowała próby polubownego sposobu rozstrzygnięcia sprawy, przy czym 
działania strony wnioskującej okazały się bezskuteczne, co czyni niezbędnym wydanie 
rozstrzygnięcia sądowego.   
  

UZASADNIENIE 
Sąd ………..  wyrokiem z dnia ……… wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt …….. 

zobowiązał mnie do łożenia, na rzecz pozwanego, alimentów w wysokości ……… Od daty wydania 
ww. orzeczenia zmianie uległy okoliczności faktyczne albowiem z jednej stron 
……………………………… (w tym miejscu należy wskazać na chorobę powoda, utratę pracy, inne 
okoliczności utrudniające zarobkowanie), z drugiej zaś pozwany ……………………………….. (w tym 
miejscu należy wskazać na okoliczność istniejące po stronie pozwanego, uzasadniające 
zmniejszenie alimentów). 



 
W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie.  
 

podpis własnoręczny powoda 
 
Załączniki:  
1. odpis pozwu i załączników; 
2. dokumenty w postaci…..... (np. zaświadczenie o zarobkach, dokumentacja medyczna); 
3. potwierdzenie opłaty sądowej. 

 
 
 
Dodatkowe wyjaśnienia: 
 
Pozew o obniżenie alimentów wnosimy do sądu rejonowego właściwego dla miejsca 
zamieszkania pozwanego 
 
W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości 
przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej: 

   -  do 500 złotych - w kwocie 30 złotych; 
   -  ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych; 
   -  ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych; 
   -  ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych; 
   -  ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych; 
   -  ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych; 
   -  ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych. 

 
 
 


