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ALIMENTY
Rodzaje spraw:
• dochodzenie alimentów na rzecz dziecka od rodziców lub dalszych
krewnych
• dochodzenie alimentów pomiędzy małżonkami i byłymi małżonkami
• podwyższenie, obniżenie alimentów
• uchylenie obowiązku alimentacyjnego
• ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
Alimenty mogą zostać orzeczone w ramach postępowania rozwodowego bądź na
skutek odrębnego postępowania o alimenty. Alimenty można również ustalić w
drodze umowy i umownie zabezpieczyć ich wykonanie.
W każdej sprawie o alimenty istotne są koszty utrzymania rodziny tj. osoby
uprawnionej do alimentów, jak i osoby zobowiązanej do ich płacenia. Podstawą
ustalenia wysokości alimentów są bowiem z jednej strony usprawiedliwione potrzeby
dziecka, z drugiej możliwości zarobkowe zobowiązanego rodzica. Zarobkowe i
majątkowe możliwości zobowiązanego winny być oceniane nie tylko z punktu
widzenia faktycznie posiadanych i uzyskiwanych środków, ale także potencjalnych
możliwości zobowiązanego w tym zakresie, przy uwzględnieniu należytej staranności,
podejmowanych działań i zachowań. Obowiązuje zasada równej stopy życiowej tzn.
że koszty utrzymania dziecka wyznaczane są przez standard życia rodziców.
Typowe kategorie wydatków z tytułu kosztów utrzymania małoletniego przydatne do
obliczenia wysokości alimentów:
1) wydatki związane z edukacją: prywatna szkoła/przedszkole - potrzebne
zaświadczenie ze szkoły/przedszkola, wskazujące na wysokość czesnego;
informacja o zajęciach dodatkowych: kursy, korepetycje (zaświadczenia i
ewentualnie dowody wpłat); zakup podręczników, materiałów
edukacyjnych, artykułów szkolnych tzw. wyprawka szkolna, opłaty związane
z wycieczkami szkolnym, tzw. komitetem rodzicielskim, składki szkolne;
wyżywienie w szkole/
2) koszty zajęć pozalekcyjnych np. zajęcia sportowe
3) przejazdy komunikacją miejską, ewentualnie paliwo, koszt eksploatacji
samochodu, taksówki (jeśli dziecko dowożone jest do przedszkola/szkoły)

www.poradnia-pmk.eu

poradniapmk@gmail.com

PORADNIA PMK W NIEMCZECH
4) wyżywienie (średni miesięczny koszt), z uwzględnieniem wyjść z restauracji,
informacja o specjalnych potrzebach żywieniowych np. dieta bezglutenowa,
eliminacyjna
5) kosmetyki i środki czystości, artykuły higieniczne itp.
6) opieka medyczna: zaświadczenia lekarskie dokumentujące ewentualne
schorzenia i konieczność leczenia np. alergie; koszty wizyt lekarskich u
specjalistów np. dentysta, ortodonta, wizyty u psychologa, logopedy; koszt
aparatu ortodontycznego; okulary
7) lekarstwa (w tym witaminy, suplementy); szczepionki (obowiązkowe lub
fakultatywne, jeśli płatne)
8) ubrania, obuwie, bielizna, odzież sezonowa np. narciarska
9) rozrywka i kultura (wyjścia do kina, teatru, parki rozrywki, trampoliny, place
zabaw etc.), zakup książek, zabawek, koszt przyjęć urodzinowych, telefon
komórkowy i abonament telefoniczny
10)sprzęt sportowy lub rehabilitacyjny
11) wydatki mieszkaniowe związane z utrzymaniem domu, w którym mieszka
uprawniony w tym opłaty eksploatacyjne, prąd, gaz, Internet, TV, rozliczenie
zużycia wody, ogrzewanie, wywóz śmieci, ochrona, ubezpieczenie etc. 12) koszty związane z wypoczynkiem: wyjazdy wakacyjne (letnie i zimowe), tzw.
długie weekendy, wycieczki zagraniczne, obozy sportowe, potwierdzenie
rezerwacji, wskazanie zeszłorocznego i tegorocznego (przewidywanego/
planowanego) kosztu wakacji (już opłaconych lub dopiero do poniesienia).
Proszę uwzględniać zarówno zakwaterowanie, wyżywienie, koszty podróży
(choćby wspólne samochodem)
13) opiekunka
14) ubezpieczenia (np. szkolne NNW lub inne)
15) planowane jednorazowe duże wydatki np. zakup sprzętu sportowego,
urządzenie pokoju dziecięcego
Do wykazania możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanych (matki/
ojca) przydatne będą:
a) zeznanie podatkowe (PIT) z poprzedniego roku
b) zaświadczenie o aktualnej dochodach
c) opis sytuacji majątkowej i zarobkowej: wykonywana działalność zarobkowa,
posiadane nieruchomości, ruchomości, wysokość wydatków na własne
potrzeby, wysokość zobowiązań kredytowych
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Dowody konieczne lub przydatne w sprawie przed sądem to:
• akty urodzenia osoby dochodzącej alimentów
•

akt małżeństwa

•

orzeczenia (wyroki lub postanowienia) zapadłe w sprawach rodziny, w
szczególności dotychczasowe wyroki alimentacyjne

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

zeznania podatkowe / zaświadczenia o zarobkach
numery PESEL wszystkich stron procesu
faktury
paragony z NIPem (obecnie istnieje możliwość pobierania paragonu z numerem
NIP), w przeciwnym razie konieczne może być udowodnienie, że wydatki zostały
poniesione przez daną osobę np. poprzez dowód płatności należącą do niej kartą
płatniczą
potwierdzenia przelewów
informacje/zaświadczenia o wysokości opłat np. za mieszkanie, opłaty szkolne
umowa najmu mieszkania
umowa kredytowa / harmonogramy spłat kredytów
wyciągi z rachunków bankowych
dokumentacja medyczna w zakresie specjalnych potrzeb żywieniowych, medycznych
czy rehabilitacyjnych
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