Opatów, dnia ...................... r.
Sąd Rejonowy
W Opatowie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Powód:	małoletni: Marcin Kowalski
działający przez matkę Marię Kowalską
zam. …….
PESEL: ..........................
Pozwany:	Andrzej Kowalski
zam. …………
Wartość przedmiotu sporu 12.000 zł.
POZEW
o alimenty
W imieniu powoda wnoszę:
1.	o zasądzenie od pozwanego Andrzeja Kowalskiego na rzecz małoletniego powoda Marcina Kowalskiego tytułem alimentów kwotę 1.000 zł miesięcznie, płatną z góry do rąk matki powoda, do dnia 10-ego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat,
2.	o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.
Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że podjęto próbę mediacji, na dowód czego przedkładam protokół z przebiegu mediacji. Postępowanie mediacyjne nie zakończyło się zawarciem porozumienia.
UZASADNIENIE
Pozwany jest ojcem małoletniego powoda.
Dowód: Skrócony odpis aktu urodzenia powoda.
W okolicznościach sprawy bezspornym jest, że obowiązek alimentacyjny pozwanego wobec małoletniego powoda nie został dotychczas ustalony. Od czasu wyprowadzenia się pozwanego z domu, tj. od dnia .................... r. pozwany dobrowolnie łożył na rzecz powoda kwotę 500 zł miesięcznie, czasami kupując mu dodatkowo potrzebną odzież, czy zabawki. Pozwany ostatnio zaniechał tej praktyki, zaprzestał wszelkich kontaktów zarówno z powodem, jak i jego matką. Od co najmniej 5 miesięcy pozwany nie zadzwonił, nie przyszedł by spotkać się z powodem, nie przekazał żadnej kwoty na jego rzecz.
Uzasadnione potrzeby małoletniego powoda są wysokie. Przede wszystkim powód ma obecnie 7 lat i rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej. Jest on zobowiązany nabyć zarówno podręczniki, jak i całą wyprawkę szkolną, co wiąże się ze znacznymi wydatkami. Ponadto powód jest alergikiem i ponosi z tego tytułu wydatki zarówno na specjalistyczną opiekę medyczną, jak i lekarstwa. Powód jest aktywnym dzieckiem pragnącym pogłębiać swoje zainteresowania sportami wodnymi, dlatego trzy razy w tygodniu uczęszcza na basen. Powód rozpoczął prywatną naukę języka angielskiego, a także lekcje gry w tenisa. Przeciętne koszty miesięcznego utrzymania powoda wynoszą około 1.500 zł.
Dowód: Wykaz i dokumentacja kosztów utrzymania powoda z ostatnich 3 miesięcy.
Pozwany ma wykształcenie wyższe rolnicze, jego miesięczny dochód wynosi około 2.500 zł netto. Pozwany jest zatrudniony w………………………. Z kolei matka małoletniego powoda nie pracuje z uwagi na zły stan zdrowia. Od 2 lat jej jedynym dochodem jest renta w wysokości 940 zł.
Dowód: Odcinki renty matki powoda za ostatnie 3 miesiące.
Zasadność łożenia na rzecz małoletniego powoda przez pozwanego nie budzi wątpliwości w okolicznościach sprawy. Potrzeby małoletniego są duże: rozpoczęcie nauki szkolnej, rozwój zainteresowań wymagają sporych nakładów zarówno czasu                                    i zainteresowania ze strony rodziców, jak i środków finansowych. Istotnym jest, że pozwany w żaden sposób nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb powoda, także poprzez osobiste starania o jego wychowanie.
Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.


















Załączniki:

1.	dowody wskazane w piśmie,
2.	odpis pozwu,
3.	protokół z przebiegu mediacji, 
4. Odpis skrócony aktu urodzenia.

