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Wrocław, dnia ___________________ 

 

       Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków 

       III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

       ul. Joannitów 14, 50-529 Wrocław 

 

Sygn. akt __________ (należy podać w przypadku składania wniosku w toku postępowania) 

Powód:  ___________________________________ (imię i nazwisko dziecka) 

   zam. _______________________________ (adres zamieszkania) 

   PESEL: ____________________________( nr PESEL dziecka) 

Reprezentowany przez przedstawicielkę ustawową w osobie ____________________________ (imię 

i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL) 

 

Pozwany:  ___________________________________ (imię i nazwisko) 

   ___________________________________(adres zamieszkania) 

   ___________________________________(nr PESEL jeśli jest znany) 

 

W.p.s.:  ____________ zł (słownie ____________)  

(wartość przedmiotu sporu odpowiada kwocie żądanych alimentów za okres 12 miesięcy, np. w 

przypadku rządania alimentów w wysokości 1.000 zł miesięczniea w.p.s. będzie wynosił 12.000 zł) 

 

WNIOSEK  

o zabezpieczenie alimentów 

 

 Działając imieniem małoletniej Powódki – ____________ wnoszę o udzielenie zabezpieczenia 

roszczenia alimentacyjnego na czas trwania procesu poprzez zobowiązanie Pozwanego – 

_________________do łożenia na rzecz córki _________________, ur. __________ we Wrocławiu 

(PESEL: __________________) kwoty po _________ zł (_________ złotych) miesięcznie płatnych do 
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10. dnia każdego miesiąca do rąk matki małoletniej Powódki wraz z odsetkami ustawowymi w 

przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. 

 

UZASADNIENIE 

(W uzasadnieniu należy opisać sytuację faktyczną w jakiej znajdują się strony. Wskazać jakie są 

potrzeby małoletniego dziecka, wyszczególnić te potrzeby. Ponadto podać dochody uzyskiwane przez 

przedstawicielkę ustawową oraz dochody pozwanego, jeżeli są one znane stronie powodowej. Jeżeli do 

pozwu nie zostały dołączone dowody potwierdzające koszty utrzymania dziecka to można je dołączyć do 

wniosku o udzielnie zabezpieczenia) 

Przed tut. Sądem pod ww. sygn. akt zawisła między stronami sprawa o alimenty. Strony nie są 

w stanie porozumieć się w kwestii kwoty alimentów należnym małoletniej córce stron. Powódka 

wskazuje, że od rozstania stron małoletnia córka zamieszkuje z nią. Pozwany nie przekazuje od trzech 

m-cy żadnych kwot na utrzymanie córki. Pozwany utrzymuje z córką regularne kontakty (w co drugi 

weekend oraz w każdy wtorek). Powódka zapewnia ze swojej strony córce wyżywienie, zakupuje 

ubrania, artykuły papiernicze, opłaca lekarzy i lekarstwa.  

 

Na łączny miesięczny koszt utrzymania małoletniej córki stron składają się następujące wydatki 

wynoszące przeciętnie 1.800zł 

• mieszkanie – 750zł (kwota przypadająca proporcjonalnie na małoletnią) 

• wyżywienie – ok. 300 zł, 

• przedszkole – 250 zł  

• odzież, obuwie – 200 zł 

• środki higieniczne -100 zł 

• lekarz, lekarstwa – 100 zł 

• zabawki/ rozrywka – 100zł 

 

Powódka zatrudniona jest w ____________________ jako ___________ za wynagrodzeniem 

_________netto miesięcznie. Pozwany natomiast zatrudniony jest w _____________________ i 

uzyskuje dochody _____________. Strony osiągają zatem dochody na podobnym poziomie, co 

uzasadnia równą partycypację w kosztach utrzymania małoletniej córki. Żądana, wskazana we wniosku 

kwota, koresponduje z możliwościami zarobkowymi powoda i jest w pełni uzasadniona podstawowymi 

potrzebami małoletniej. 



 

Dowód:  - zaświadczenie o zarobkach Powódki  

 

Powódka wynajmuje 2 pokojowe mieszkanie we Wrocławiu. Koszt najmu wynosi 1.500zł 

miesięcznie, a małoletnia _________ uczęszcza do Przedszkola _______ we Wrocławiu. 

 

Dowód:  - umowa o świadczenie usług przedszkolnych  

- umowa najmu mieszkania  

 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Pozwany ma możliwości finansowe partycypowania 

w kosztach utrzymania małoletniej i powinien wywiązywać się z ciążącego na nim obowiązku. 

Nawiązując natomiast do treści art. 133 k. r. o. który stanowi, że obowiązek alimentacyjny wobec 

małoletniego dziecka ciąży na obojgu rodzicach, należy zaznaczyć również, że Powódka przyczynia się 

do ponoszenia kosztów utrzymania małoletniej córki nie tylko poprzez łożenie na jej utrzymanie, ale i 

poprzez osobiste starania o jej wychowanie sprawując stałą pieczę nad nią. 

 

W przedstawionym stanie rzeczy wnoszę jak w petitum. 

 

…………………………………….. 

(podpis) 

 

Załączniki: 

1. odpis wniosku wraz z załącznikami; 

2. zaświadczenie o zarobkach Powódki; 

3. umowa o świadczenie usług przedszkolnych;  

4. umowa najmu mieszkania.  
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