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WSZYSTKO O ALIMENTACH 

Autor: Wioleta Matela 

 

 

 

Obowiązek alimentacyjny określony jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. 

Polega on na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby środków wychowania.  

Rodzice zobowiązani są do alimentacji na dziecko tak długo, dopóki nie jest ono w stanie 

utrzymać się samodzielnie. Jeżeli rodzic nie czyni tego dobrowolnie, możliwe jest 

skierowanie do sądu odpowiedniego pozwu.  

Pomiędzy krewnymi istnieje obowiązek alimentacyjny uzasadniony niedostatkiem.  

Warto pamiętać, iż w razie zmiany stosunków możemy żądać zmiany orzeczenia lub 

umowy dotyczącej alimentów. Ma to ogromne znaczenie, gdy wzrastają potrzeby 

uprawnionego lub zmienia się sytuacja zobowiązanego.  

Zagadnienia związane z alimentami dostarczają wielu wątpliwości. Często nie wiemy 

jak długo powinniśmy płacić alimenty, od kogo możemy ich dochodzić, gdy sami znajdziemy 

się w niedostatku. Problemem może okazać się również sformułowanie odpowiednich żądań 

w pozwie sądowym.  

Biorąc pod uwagę te wszystkie wątpliwości stworzyliśmy dla Państwa poradnik 

odpowiadający na najczęstsze pytania związane z alimentami. Mamy nadzieję, że pomoże on 

w zrozumieniu tych trudnych zagadnień. 

 

Redakcja prawo.wieszjak.pl 
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1. Alimenty na dziecko 

 

1.1.  Obowiązek alimentacyjny względem dziecka 

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest 

jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Warto pamiętać, iż nie ma tu żadnej granicy 

wiekowej (np. osiągnięcie przez dziecko pełnoletności), po przekroczeniu której rodzice 

mogą przestać łożyć na utrzymanie dziecka. Często zdarza się bowiem, iż po ukończeniu 18. 

roku życia dziecko kontynuuje naukę i nie osiąga przy tym własnych dochodów.  

Rodzice nie są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka w 

sytuacji, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i 

wychowania. 

Ważne! Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem 

dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub 

jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania 

się. 

 

1.2.  Wysokość alimentów 

Wysokość alimentów uzależniona jest z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb 

osoby uprawnionej do ich otrzymywania (dziecka), z drugiej zaś - od możliwości 

majątkowych  i zarobkowych rodziców.  

Wskazując wysokość alimentów należy zatem wziąć pod uwagę wszystkie 

usprawiedliwione potrzeby dziecka związane z jego utrzymaniem (koszty zakupu żywności, 

ubranek, ewentualnego leczenia, edukacji itp.). 

 

1.3.    Dowody w sprawie o alimenty. Zabezpieczenie roszczenia. 

W sprawach o alimenty co do zasady można powoływać się na dowody takie jak w 

przypadku innych spraw cywilnych. Dowodem mogą być więc w szczególności: dokumenty, 

zeznania świadków, opinie biegłych, przesłuchanie stron, a także inne (np. dowód z 

grupowego badania krwi). 



 
 

6 
 

Każda ze stron może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i 

dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub na odparcie twierdzeń i wniosków strony 

przeciwnej. 

Zwykle w sprawach o alimenty przedstawia się jako dowód faktury, dokumentujące 

wysokość ponoszonych na dziecko wydatków. Jeżeli dziecko uczęszcza na dodatkowe 

zajęcia, wówczas należy dołączyć zaświadczenia. Podobnie, gdy wydatki związane są z 

leczeniem, wskazuje się faktury i recepty. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w sprawie alimentacyjnej jako dowód powoływać się 

na zeznania świadków. Mogą nimi być członkowie rodziny oraz inne osoby znające sytuacje 

materialną i rodzinną stron. 

„Rozpoznając sprawę o alimenty sąd powinien wykazać szczególną aktywność w 

gromadzeniu i przekazywaniu dowodów w celu prawidłowego ustalenia rzeczywistych 

potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. 

Ustalenie zgodnego z rzeczywistością stanu faktycznego gwarantuje należną ochronę 

usprawiedliwionych roszczeń alimentacyjnych, poza tym zapobiega uwzględnianiu powództw 

całkowicie lub częściowo fikcyjnych lub zmierzających do zasądzenia ś świadczeń 

nienależnych lub rażąco wygórowanych w celu pokrzywdzenia innych wierzycieli, 

najczęściej też uprawnionych do alimentów” (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 

1987 r., sygn. akt: III CZP 91/86). 

Aktywność sądu, która ma zmierzać do ustalenia stanu faktycznego nie oznacza, że to 

sąd będzie „nas wyręczał” w udowadnianiu swoich racji. To strony same powinny wskazywać 

dowody na poparcie swoich twierdzeń. 

Z urzędu sąd może przeprowadzić dowód, jeżeli jego nieprzeprowadzenie byłoby 

niesprawiedliwe i krzywdzące. 

Ważne! Sąd z urzędu przeprowadza dowód z przesłuchania stron. 

Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy strona pozwana uzna powództwo (to znaczy 

dobrowolnie zgodzi się na uiszczanie alimentów w wysokości wskazanej przez stronę 

powodową), można zasądzić alimenty bez przeprowadzania postępowania dowodowego. 

Wyjątek stanowią sytuację, gdy uznanie powództwa jest sprzeczne z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. 

W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu do zapłaty 

uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W przypadku 

zabezpieczeń udzielanych przez sąd stronie zasadą jest, iż nie mogą one zmierzać do 
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zaspokojenia roszczenia. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku roszczeń 

alimentacyjnych.  

Zgodnie z orzecznictwem „w długotrwałym procesie alimentacyjnym uzasadnione jest 

obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż 

niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a dostosowujący się do 

zarządzeń tymczasowych pozwany ma przewidywalną sytuację procesową." (Wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 r., ACr 850/95). 

Ponadto do udzielenia zabezpieczenia nie jest konieczne wykazywanie, że jego brak 

uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny 

sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. 

Wystarczy jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. 

Poniżej przedstawiamy przykładowy pozew. 
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Łódź, dnia 23.04.2009 r.  

 

Do Sądu Rejonowego w Łodzi  

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich  

ul. Borowieckiego 8  

09-999 Łódź  

 

Powód: małoletni Krzysztof G.,  

działający przez przedstawicielkę 

ustawową – matkę Joannę G.,  

ul. Włókiennicza 9  

08-999 Łódź  

 

Pozwany: Piotr G.,  

ul. Tkaczy 8  

90-000 Łódź  

 

w.p.s. 6.000 zł  

 

POZEW 

o alimenty 

 

W imieniu małoletniego Krzysztofa G. wnoszę o:  

 

1. Zasądzenie od pozwanego Piotra G. na rzecz małoletniego Krzysztofa G. alimentów w 

kwocie 500 (słownie: pięćset) zł miesięcznie, płatnych do rąk przedstawicielki ustawowej – 

matki Joanny G. – z góry do dnia 10. każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w 

przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 stycznia 

2008 r.  

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.  

 

Ponadto wnoszę o:  
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3. Zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego Piotra G. do uiszczania 

małoletniemu powodowi Krzysztofowi G. przez czas trwania procesu po 500 (słownie: 

pięćset) zł miesięcznie, płatnych do rąk jego przedstawicielki ustawowej – matki Joanny G. 

do dnia 10. każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi 

płatności którejkolwiek z rat.  

 

Uzasadnienie 

 

Pozwany zawarł z matką powoda Joanną Galińską w dniu 15 marca 2003 r. związek 

małżeński.  

 

DOWÓD: odpis skrócony aktu małżeństwa.  

 

Ze związku tego urodził się dnia 25 sierpnia 2003 r. syn Krzysztof G.  

 

DOWÓD: odpis skrócony aktu urodzenia.  

 

W dniu 20 grudnia 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział III Cywilny orzekł rozwód 

Piotra G. i Joanny G..  

 

DOWÓD: odpis wyroku w sprawie o sygn. akt III C 9099/07.  

 

Pozwany po rozwodzie zobowiązał się płacić na rzecz małoletniego powoda Krzysztofa G. 

alimenty w kwocie 500 zł miesięcznie, jednak do tej pory zapłacił jedynie dwie raty 

miesięczne po 500 zł każda.  

 

DOWÓD: pokwitowania odbioru kwot wystawione przez Joannę G. dnia 10 stycznia 

2008 r. i dnia 10 lutego 2008 r.  

 

Małoletni powód mieszka z matką, która pracuje w sklepie obuwniczym na 1/3 etatu jako 

sprzedawca. Z pracy osiąga miesięczny dochód w wysokości 1200 zł.  

 

DOWÓD: zaświadczenie o zarobkach ze sklepu „Sznurowadło”.  
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Jest to jej jedyne źródło dochodu. Nie posiada też żadnego majątku. Również małoletni 

powód Krzysztof G. nie posiada żadnego majątku, z którego mógłby czerpać dochód. Na 

opłaty związane z mieszkaniem matka małoletniego powoda przeznacza 400 zł miesięcznie. 

Na ubranie, jedzenie i inne potrzeby małoletniego Krzysztofa G. wydaje miesięcznie około 

500 zł.  

 

DOWÓD: zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Tkacz” o wysokości opłat 

czynszowych.  

 

Pozwany pracuje jako malarz i specjalista od gipsowych tynków w prywatnej firmie 

remontowej „Malowanie i tapetowanie”, gdzie zarabia miesięcznie około 2500 zł. Ponadto 

podejmuje się także wykonywania różnorodnych prac zleconych na własną rękę, jak np. 

malowanie mieszkań, tynkowanie i gipsowanie.  

 

DOWÓD: zaświadczenie o zarobkach wystawione przez „Malowanie i tapetowanie”.  

 

W tym stanie rzeczy powództwo jest uzasadnione, a wobec uwiarygodnienia roszczenia 

zasadny jest również wniosek o zabezpieczenie powództwa.  

 

Joanna G.  

Załączniki:  

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa Piotra G. i Joanny G.  

2. Odpis skrócony aktu urodzenia Krzysztofa G.  

3. Odpis wyroku rozwodowego w sprawie o sygn. akt III C 9099/07.  

4. Pokwitowanie odbioru kwot z dnia 10 stycznia 2008 r. i dnia 10 lutego 2008 r.  

5. Zaświadczenie o zarobkach Joanny G.  

6. Zaświadczenie o zarobkach Piotra G..  

7. Odpis pozwu i załączników. 

 

Ważne! Strona dochodząca alimentów jest zwolniona od kosztów sądowych 
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1.4.  Zmiana wysokości alimentów. Uchylenie alimentów. 

Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej alimentów jest możliwa w razie zmiany 

stosunków. Może ona dotyczyć zarówno usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jak i 

możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Przykładowymi sytuacjami 

uzasadniającymi wniesienie pozwu o obniżenie lub podwyższenie alimentów mogą być: 

pojawienie się choroby u dziecka i związane z tym koszty leczenia; ponoszenie wyższych 

usprawiedliwionych wydatków na edukację dziecka; osiąganie przez zobowiązanego rodzica 

dodatkowych dochodów, co umożliwia mu pokrywanie usprawiedliwionych wydatków 

dziecka w wyższej wysokości.  

Jeżeli dochody dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i 

wychowania, możliwe jest złożenie do sądu pozwu o uchylenie alimentów. Ponadto rodzice 

mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są 

one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w 

celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. 

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe pozwy: 
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Warszawa, dnia 24.04.2011 r.  

 

 

Sąd Rejonowy w Warszawie 

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich 

ul. Górska 7 

00-001 Warszawa 

 

  

POWÓD: małoletni Krzysztof Z.  

zastępowany przez matkę Zuzannę Z.  

ul. Daleka 7  

00-001 Warszawa  

 

POZWANY: Paweł Z.  

ul. Główna 8  

09-000 Warszawa  

 

w.p.s. 2.400 zł  

 

  

POZEW 

o podwyższenie alimentów 

 

Działając w imieniu małoletniego Krzysztofa Z. wnoszę o:  

 

1. podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego Pawła Z. wyrokiem Sądu  

Rejonowego w Warszawie z dnia 12.09.2000 r. , sygn. akt IV C 678/00 na rzecz  

małoletniego Krzysztofa Z. z kwoty 700 złotych do kwoty 900 złotych miesięcznie ( o 200 zł) 

płatnych do rąk jego matki Zuzanny Z., jako ustawowej przedstawicielki do dnia 5 każdego 

miesiąca z góry;  

2. nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;  
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3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów zastępstwa procesowego według norm 

przepisanych.  

 

Uzasadnienie 

 

Wyrokiem z dnia 12.09.2000 r., Sąd Rejonowy w Warszawie, zasądził na rzecz 

powoda od pozwanego kwotę 700 zł tytułem alimentów.  

 

DOWÓD: wyrok Sądu. 

 

W dniu 2.02.2009 r. u powoda została zdiagnozowana rzadką chorobę. Jej leczenie 

wymaga stałej opieki lekarza specjalisty oraz przyjmowania drogich lekarstw.  

 

DOWÓD: dokumentacja z leczenia powoda  

 

Kuracja ta wymaga dodatkowych środków finansowych. Sąd Rejonowy w Warszawie 

w  Wyroku z dnia 12.09.2000 r. ustalającym wysokość alimentów od pozwanego na rzecz  

powoda nie brał pod uwagę tych okoliczności.  

Obecnie sytuacja się zmieniła i wymaga podwyższenia alimentów i uwzględnienia w 

nich kosztów leczenia powoda.  

Według strony powodowej kwota o jaką powinno się zwiększyć alimenty to 200 zł.  

miesięcznie.  

 

DOWÓD: dokumentacja z leczenia powoda  

 

Ze względu na powyższe pozew jest konieczny i uzasadniony. 

 

Podpis 

Załączniki: 

1. Wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 12.09.2000 r.,  

2. Dokumentacja medyczna; 

3. Odpis pozwu i załączników. 
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Poznań, dnia 14.04.2011 r.  

 

Sąd Rejonowy w Poznaniu  

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich  

ul. Dworcowa 8  

98-000 POZNAŃ  

 

POWÓD: Hubert Boroń  

ul. Główna 8  

00-000 Poznań  

POZWANY: Filip Boroń  

Ul. Dworcowa 7  

00-001 Poznań  

 

POZEW 

o uchylenie alimentów 

 

Działając w imieniu własnym wnoszę o:  

 

1. Uchylenie z dniem 20.03.2009 roku świadczeń alimentacyjnych w kwocie 600 złotych 

miesięcznie określonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu , II Wydział Cywilny z 

dnia 17.04.1998 roku, sygnatura akt II C 876/98 płatnych przez powoda na rzecz 

małoletniego pozwanego.  

 

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.  

 

Uzasadnienie 

 

Powód jest ojcem pozwanego.  

 

DOWÓD: skrócony akt urodzenia Filipa L.  
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Dnia 17.04.1998 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł rozwód pomiędzy powodem a matką 

pozwanego, Jadwigą Boroń. W wyroku rozwodowym sąd orzekł o wysokości obowiązku 

alimentacyjnego powoda na rzecz pozwanego. Kwotę tę określił na 600 zł miesięcznie.  

 

W chwili obecnej pozwany ukończył 20 lat ukończył szkołę. Podjął prace zarobkową. Zarabia 

2.000 zł miesięcznie. Jest to kwota za, którą może on się samodzielnie utrzymać.  

 

DOWÓD: zaświadczenie o zarobkach pozwanego. 

 

Zgodnie z art. 133 k.r.o rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem 

dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z 

majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.  

 

W przedmiotowym wypadku pozwany sam może się utrzymać tak więc obowiązek 

alimentacyjny powoda względem pozwanego wygasł.  

 

Ze względu na powyższe wnoszę jak na wstępie.  

 

Podpis 

Załączniki: 

1.  Skrócony akt urodzenia Filipa L.; 

2.  Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17.04.1998 roku; 

3.  Zaświadczenie o zarobkach pozwanego; 

4.  Odpis pozwu i załączników. 
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1.5.      Kiedy alimenty płacą dziadkowie i rodzeństwo? 

W razie niemożności uzyskania alimentów od rodzica można dochodzić ich od 

zobowiązanych w dalszej kolejności tj. od dziadków oraz od dorosłego rodzeństwa dziecka. 

W pierwszej kolejności do alimentacji zobowiązani są rodzice dziecka. Jeżeli nie są 

oni w stanie sprostać temu obowiązkowi, można żądać alimentów od dziadków, a dopiero w 

ich braku lub niemożności wypełniania obowiązku - od rodzeństwa. 

Chodzi tu o rodzeństwo dziecka. W żadnym wypadku obowiązek alimentacyjny nie 

ciąży na rodzeństwie zobowiązanego rodzica (wujku czy cioci dziecka). 

Obowiązek alimentacyjny dziadków może powstać w sytuacji, gdy rodzice dziecka 

zmarli. W takim przypadku obowiązek alimentacyjny dziadków kończy się z chwilą, gdy 

dziecko zostaje adoptowane. 

Dziadek i babcia mogą być zobowiązani do alimentacji również w sytuacji gdy: 

 rodzic nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi; 

 uzyskanie od rodzica na czas potrzebnych dziecku środków utrzymania jest 

niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. 

Należy przyczyny te wskazać w pozwie. Nie jest konieczne przedstawianie dowodów o 

bezskuteczności egzekucji. 

Gdy rodzic nie jest w stanie w pełni wywiązywać się ze swojego obowiązku, można w 

pozwie o alimenty żądać, aby pokrywał on część niezbędnej kwoty (jaką jest w stanie 

uiszczać), a pozostałej części żądać od dziadków. Taki wariant można zawrzeć w jednym 

pozwie. 

Jeżeli dziadkowie płacą alimenty na dziecko, ponieważ uzyskanie ich od rodzica na czas 

jest połączone z nadmiernymi trudnościami, to mogą później mieć roszczenia regresowe w 

stosunku do zobowiązanego rodzica, to znaczy, mogą domagać się zwrotu wypłaconych 

alimentów. 

Należy pamiętać, że dziadkowie nie zawsze są zdolni do spełniania obowiązku 

alimentacyjnego wobec dziecka na przykład ze względu na wiek, stan zdrowia czy 

niepełnosprawność. 

Obowiązek alimentacyjny babci może polegać na dostarczaniu środków wychowania. 

Zobowiązanie dziadków do alimentacji może skończyć się z chwilą zmiany sytuacji 

zobowiązanego rodzica (na przykład podjęcia pracy). 

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek alimentacyjny obciąża 

zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. 
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Oznacza to, że w pierwszej kolejności do alimentacji zobowiązani są rodzice dziecka. 

Jeżeli nie są oni w stanie sprostać temu obowiązkowi, można żądać alimentów od dziadków, 

a dopiero w ich braku lub niemożności wypełniania obowiązku - od rodzeństwa. 

Rodzeństwo jest zobowiązane do alimentacji w częściach odpowiadających jego 

możliwościom zarobkowym i majątkowym. 

Ponadto rodzeństwo może uchylić się od alimentacji, jeżeli wiąże się ona z nadmiernym 

uszczerbkiem dla niego lub dla najbliższej rodziny. 

1.6.      Alimenty na czas ciąży 

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ojciec nie będący mężem matki 

obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia 

wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w 

okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego 

utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka 

poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby 

ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Opisane roszczenia przysługują 

matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe. 

Jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka 

może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył 

odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie 

porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu.  

Z tego powodu sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przyszłe 

roszczenia alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa w ten sposób, że zobowiąże ojca do 

wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie 

porodu oraz na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. 

Powództwo o ustalenie ojcostwa i związane z nim roszczenia alimentacyjne należy w 

takim wypadku wytoczyć przed upływem trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. 
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2. Alimenty między małżonkami 

2.1.     Wina rozkładu pożycia a obowiązek alimentacyjny 

Uznanie małżonka winnym rozkładu pożycia ma ogromny wpływ na roszczenia 

alimentacyjne. Małżonek, który został uznany winnym rozkładu pożycia nie może bowiem 

żądać alimentów od małżonka niewinnego.  

Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który 

znajduje się w niedostatku, może żądać alimentów od drugiego małżonka. 

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, 

może zostać zobowiązanym do płacenia alimentów na rzecz małżonka niewinnego nawet jeśli 

ten ostatni nie znajduje się w niedostatku, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego 

sytuacji materialnej. 

2.2.     Jak długo małżonkowie płacą alimenty po rozwodzie? 

Obowiązek alimentacyjny trwa do momentu: 

 śmierci małżonka; 

 zawarcia kolejnego związku małżeńskiego przez małżonka uprawnionego do 

alimentów. Zawarcie związku małżeńskiego przez małżonka zobowiązanego nie jest 

ustawową przyczyną wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, może jednak wpłynąć 

na wysokość świadczeń; 

 upływu 5 lat od orzeczenia rozwodu w przypadku, gdy zobowiązanym jest małżonek 

wyłącznie winny. Ze względu na szczególne okoliczności sąd może jednak na 

wniosek małżonka uprawnionego przedłużyć pięcioletni termin obowiązku 

alimentacyjnego. 

Przykładową okolicznością uzasadniającą takie przedłużenie jest wypadek powodujący 

utratę zdolności do pracy i pozbawienie małżonka środków do życia. Sąd przy ustalaniu 

okresu, na jaki przedłuża trwanie obowiązku alimentacyjnego bierze pod uwagę konkretną 

sytuację uprawnionego małżonka. 

2.3.      Kiedy podwyższyć lub obniżyć alimenty? 

Po rozwodzie sytuacja życiowa i materialna małżonków może ulec zmianie. W takim 

przypadku można wystąpić do sądu o podwyższenie lub obniżenie zasądzonych alimentów. 

Wysokość alimentów uzależniona jest od uzasadnionych potrzeb uprawnionego oraz 

od możliwości zobowiązanego. Jeżeli chodzi o to drugie kryterium, to brane są tu pod uwagę 

przede wszystkim dochody zobowiązanego małżonka. Jednak sąd bada również rzeczywiste 
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możliwości zarobkowe. Jeżeli więc zobowiązany do alimentów małżonek nie chce pracować, 

mimo tego, że ma takie możliwości, sąd nie zasądzi z tego powodu niższych alimentów. 

Zmiany orzeczenia w kwestii alimentów można żądać w razie zmiany stosunków. 

Jeżeli więc sytuacja majątkowa uprawnionego do alimentów małżonka ulegnie pogorszeniu 

(np. straci on pracę), może wnieść do sądu pozew o obniżenie alimentów. Podobnie jest po 

stronie zobowiązanego, którego potrzeby mogą wzrosnąć (na przykład w przypadku 

pojawienia się choroby). 

Z pozwem o podwyższenie lub obniżenie alimentów należy wystąpić do sądu 

rodzinnego wydział rodzinny i nieletnich właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

powoda. 

Jeżeli przyczyną przyznania alimentów jest niedostatek uprawnionego, a uprawniony 

małżonek nie znajduje się już w niedostatku, można żądać zmiany orzeczenia w tym zakresie. 

3. Inne alimenty 

Obowiązek alimentacyjny dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także 

środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Oznacza to, że 

dzieci, które są w stanie utrzymywać się samodzielnie mogą płacić alimenty na rzecz swoich 

rodziców, gdy ci ostatni znajdą się w niedostatku. 

Zgodnie z art. 144 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zobowiązany może uchylić się 

od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie 

alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

W praktyce najczęstszym przykładem takich zachowań jest niewywiązywane się przez 

rodzica z jego obowiązków alimentacyjnych względem dziecka, zaniedbywanie dzieci, 

zerwanie więzi rodzinnych, nadużywanie alkoholu, dopuszczanie się przemocy w rodzinie itp. 

Ważne! Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż obowiązek dostarczania środków 

utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) 

obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża 

zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych 

lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. 

Jeżeli  znajdujemy się w niedostatku, to w pewnych sytuacjach możemy uzyskać alimenty 

od rodzeństwa. Pamiętajmy, iż obowiązek alimentacyjny rodzeństwa powstaje wówczas, gdy 

nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności (małżonek, dzieci, rodzice) albo osoba ta 

nie jest w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas 
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potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z 

nadmiernymi trudnościami. Poza tym w stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić 

się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla 

niego lub dla jego najbliższej rodziny. 

4. Egzekucja alimentów 

Do wszczęcia egzekucji alimentów niezbędne jest złożenie wniosku u komornika. 

Wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji nie ma obowiązku wskazywać sposobu 

egzekucji ani majątku dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. To komornik 

powinien przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego 

dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. 

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. 

Wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności. Tytuł 

wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu. 

Taki stan rzeczy oznacza to, że orzeczenie sądu jest wykonalne natychmiast, bez 

konieczności oczekiwania na jego uprawomocnienie się i to bez względu na to, czy 

zobowiązany wniósł apelację czy nie. 

Wszczęcie egzekucji następuje na wniosek wierzyciela. 

Jeżeli miejsce zamieszkania dłużnika nie jest znane, do wniosku o wszczęcie egzekucji 

należy dołączyć wniosek o ustanowienie dla dłużnika kuratora. 

Wniosek o egzekucję alimentów można złożyć również do komornika sądu właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. 

Wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji nie ma obowiązku wskazywać 

sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. W takim 

wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z 

wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. 

To komornik ma obowiązek przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i 

stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli te czynności nie 

przyniosą rezultatów, komornik może wystąpić z wnioskiem do Policji o przeprowadzenie 

czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. 

Dochodzenie w celu ustalenia dochodów dłużnika i jego majątku powinno być 

przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy. Gdy w jego wyniku nie 
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zostaną ustalone dochody dłużnika ani jego majątek, komornik składa wniosek do sądu o 

nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku. 

W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa 

wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników 

niewypłacalnych. 

Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania. 

Jeżeli dłużnik zatrudniony jest u osoby bliskiej, osoba ta w razie zajęcia wynagrodzenia za 

pracę w poszukiwaniu świadczeń alimentacyjnych nie może zasłaniać się zarzutem, że 

wypłaciła dłużnikowi wynagrodzenie z góry ani zarzutami, że dłużnik pracuje bez 

wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem niższym od przeciętnego albo że przysługuje jej 

wierzytelność do dłużnika nadająca się do potrącenia z jego roszczenia o wynagrodzenie. 

Za podstawę wynagrodzenia za pracę dłużnika zatrudnionego u osoby bliskiej należy 

przyjąć przeciętne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w podobnych warunkach, 

uwzględniając charakter pracy, wykonywaną funkcję, przygotowanie zawodowe i staż pracy. 

Jeżeli dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności, wierzyciel może złożyć tytuł 

wykonawczy bezpośrednio dyrektorowi zakładu karnego, który obowiązany jest wypłacać 

wierzycielowi należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie 

zakładu karnego. 

Skazany otrzymuje w całości, bez potrąceń w wysokości 20% na Fundusz Pomocy 

Postpenitencjarnej, dodatki za pracę uciążliwą, niebezpieczną lub szkodliwą dla zdrowia, 

nagrody regulaminowe i przysługujące mu z tytułu zatrudnienia, premie za oszczędność 

surowca, wynagrodzenie za racjonalizatorstwo i wynalazczość oraz wynagrodzenie za pracę 

wykonywaną ponad określoną normę pracy lub normę czasu pracy. 

Z przypadającego skazanemu wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, wolne jest w każdym czasie od egzekucji 60%. 

Wypłata wynagrodzenia dłużnika pozbawionego wolności nie może być dokonywana, 

jeżeli wnioski złożyło kilku wierzycieli, a należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze 

znajdujące się w depozycie zakładu karnego nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich 

należności tych wierzycieli lub jeżeli są zajęte przez organ egzekucyjny. W takim wypadku 

dyrektor zakładu karnego przekazuje wnioski do właściwego komornika. 

Jeżeli dłużnik, zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, przebywa w zakładzie 

karnym i świadczy tam pracę można skutecznie prowadzić egzekucję z jego wynagrodzenia. 
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Jeżeli egzekucja świadczeń alimentacyjnych nie dała pozytywnego wyniku na skutek 

złośliwego uchylania się przez dłużnika od wykonania obowiązku alimentacyjnego, komornik 

zawiadomi o tym wierzyciela i pouczy go, że przysługuje mu prawo skierowania wniosku do 

prokuratora o pociągnięcie dłużnika do odpowiedzialności karnej za złośliwe uchylanie się od 

alimentacji. 

5. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 

Krąg osób uprawnionych do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego zawiera ustawa z 

dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z nią 

świadczenia z FA przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 

w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku 

życia, a w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – 

bezterminowo. 

Osobą uprawnioną w rozumieniu ustawy jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica 

na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna. O bezskuteczności egzekucji mówimy wówczas, gdy w 

wyniku egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności 

z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję 

uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko 

dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w 

szczególności z powodu: 

    * braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 

    * braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą. 

Ważne! Świadczenia z funduszu otrzymamy wówczas, gdy dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.  

Przy obliczaniu dochodu brany jest pod uwagę dochód uzyskany oraz dochód 

utracony. 

Ważne! Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują w wysokości 

bieżąco ustalonych alimentów, nie wyższej jednak niż 500 zł. 

W określonych sytuacjach nie otrzymamy świadczeń z funduszu. Ma to miejsce wówczas, 

gdy osoba uprawniona 
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 została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w 

rodzinie zastępczej, 

 zawarła związek małżeński. 

Posiadanie dziecka przez osobę uprawnioną do alimentów nie ma wpływu na uprawnienie 

do świadczeń z funduszu. Zmiana ta obowiązuje od 6 grudnia 2010 r. po wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, który w dniu 23 listopada 2010 r. orzekł, iż pozbawienie prawa do 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego osób pełnoletnich, uczących się w szkole lub szkole 

wyższej ze względu na posiadanie własnego dziecka narusza zasadę równości wobec prawa. 

Wniosek o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego składa się w urzędzie gminy lub 

miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Do formularza 

wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie 

o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości: 

 dochodu, 

 składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

 składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, 

 należnego podatku; 

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 

3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczenia, w tym: 

 dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, 

 zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie 

stwierdzające bezskuteczność egzekucji, 

 orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia 

sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść 

ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, 

 orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, 

 zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub 

szkoły wyższej, 

 informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę 

uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą 
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albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy 

prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną 

miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. 

 

Ważne! Od 1 lipca zamiast niektórych zaświadczeń możemy składać oświadczenia. 

Pamiętajmy, iż oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. Składając oświadczenie, zobowiązani jesteśmy do zawarcia 

w nim następującej klauzuli:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.” 

 


