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WSTĘP

Prowadzenie sprawy sądowej to przede wszystkim… czytanie i pisanie. 
Trzeba czytać to, co wychodzi od sądu bądź drugiej strony postępowa-
nia, pisać zaś własne pisma, od tych inicjujących sprawę poczynając, 
poprzez kolejne wnoszone w toku postępowania, kończąc na środkach 
zaskarżenia: zażaleniach bądź apelacji.

Książka zawiera wybór najczęściej stosowanych – z punku widzenia 
praktyki sądowej – wzorów pism, które strony składają w postępowa-
niu sądowym w sprawach o alimenty bądź roszczenia o charakterze 
alimentacyjnym, w tym w sprawach o rozwód czy separację, w których 
również bardzo często pojawia się kwestia alimentacji. Można rzec, 
że te wzory napisało życie – opierają się na moim kilkunastoletnim do-
świadczeniu jako pełnomocnika zawodowego w tego rodzaju sprawach. 
Każdy wzór ma za zadanie przedstawić wybrane zagadnienie proble-
mowe. Przede wszystkim starałam się zaproponować szereg pozwów 
inicjujących różnego typu sprawy alimentacyjne bądź takie, w których 
rozpatrywany jest wątek alimentacyjny. W zbiorze znalazły się zatem 
m.in. wzory pozwów o: zasądzenie kwoty na zaspokojenie potrzeb ro-
dziny, ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (alimenty, po-
krycie kosztów związanych z ciążą, porodem i połogiem), alimenty na 
rzecz małoletniego dziecka, alimenty na rzecz pełnoletniego dziecka, 
alimenty na rzecz rodzica, alimenty na rzecz ojczyma bądź macochy, 
alimenty od dziadków uprawnionego, podwyższenie alimentów, obni-
żenie alimentów, ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał.

Odrębne bloki tematyczne poświęciłam pismom składanym w toku po-
stępowania sądowego (w tym wnioskom o zabezpieczenie), sprawom 
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o rozwód bądź separację, w których rozpoznawane jest żądanie o cha-
rakterze alimentacyjnym, środkom zaskarżenia (zażalenie, apelacja, 
sprzeciw od wyroku zaocznego), pismom inicjującym postępowania 
egzekucyjne oraz składanym w jego trakcie.

Jako że jestem zwolenniczką ugodowych rozwiązań (wychodząc z zało-
żenie, że ugoda tak, ale nie za wszelką cenę), wydzielona część publikacji 
prezentuje wzory dokumentów czy pism procesowych zwieńczających 
dojście stron do porozumienia, takie jak: plan wychowawczy (zwany 
też porozumieniem rodzicielskim), zawierany z reguły przez rozwo-
dzących się bądź rozstających partnerów, ugoda zawarta przed me-
diatorem, wniosek o  zatwierdzenie przez sąd ugody zawartej przed 
mediatorem, umowa o alimentację.

Układ wzorów jest zgodny z „dynamiką” postępowania sądowego – od 
wzorów pozwów jako pism inicjujących postępowanie w sprawie po-
czynając, poprzez pisma składane w toku postępowania (odpowiedź 
na pozew, pisma procesowe zawierające wnioski o zabezpieczenie czy 
nowe wnioski dowodowe, wnioski o zawieszenie postępowania, cofnię-
cie pozwu), kończąc zaś na środkach zaskarżenia (zażalenie, apelacja, 
sprzeciw od wyroku zaocznego) oraz podstawowych pismach składa-
nych w  ramach postępowania egzekucyjnego (wniosek o  wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego, cofnięcie wniosku o egzekucję, wniosek 
o  zawieszenie postępowania, skarga na czynności komornika). Dla 
szczególnie zdeterminowanych wierzycieli alimentacyjnych zamiesz-
czam również wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa niealimentacji.

Zestawienie wzorów jest tak pomyślane, by uwzględniało dwie strony 
medalu, czyli dwie strony sporów o alimenty – z  jednej strony znaj-
dziemy tu pisma przydatne osobom dochodzącym roszczeń alimen-
tacyjnych (w  tym różnego typu pozwy czy pisma składane w  toku 
postępowania), z drugiej zaś nie zabrakło tu także pism, które mogą 
okazać się pomocne osobom zobowiązanym do alimentacji, pozwa-
nym o alimenty bądź podejmującym inicjatywę w celu zmniejszenia 
bądź wręcz uchylenia swojego obowiązku alimentacyjnego (przykłado-
wo: pozew o zmniejszenie alimentów, pozew o ustalenie, że obowiązek 
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alimentacyjny ustał, wniosek o zmniejszenie zabezpieczenia alimen-
tów, odpowiedź na pozew o alimenty).

Wzory mają charakter praktyczny – każdy zawiera zwięzłe omówienie 
z odniesieniem do konkretnych rozwiązań w nim zastosowanych. Jed-
nocześnie komentarze te – dla czytelności ich treści oraz ich przezna-
czenia dla szerokiego kręgu czytelników (czy też użytkowników w tym 
przypadku), w szczególności niebędących prawnikami – są pozbawio-
ne pogłębionych rozważań proceduralnych czy materialnoprawnych, 
w tym powoływania się na dorobek doktryny czy orzecznictwa. Jest 
to zabieg celowy, mający nadać książce jak najbardziej utylitarny cha-
rakter.

Część wzorów ma charakter bardzo rozbudowany. Faktem jest, 
że w postępowaniu sądowym należy dążyć do lapidarności stylu, czyli 
zwięzłego formułowania żądań i twierdzeń na ich poparcie. Czasami 
jednak sytuacja jest na tyle skomplikowana i wielowątkowa, że wymaga 
przygotowania bardziej złożonego pisma. Zawsze jednak trzeba starać 
się zachować umiar – pisać tyle, ile w danych okolicznościach koniecz-
ne. Nadmierna „płodność literacka” stron czy ich pełnomocników nie 
jest mile widziana przed sądem, szczególnie zaś w sprawach alimenta-
cyjnych, które – z oczywistych względów – są z reguły jednowątkowe.

Wzory jak to wzory – mają stanowić inspirację do konstruowania włas-
nych pism w sprawach o alimenty (bądź w sprawach o rozwód lub se-
parację, w których pojawia się wątek alimentacji), co oznacza, że nie 
należy „przeklejać” ich bez należytej rozwagi. Każdy wzór został opa-
trzony krótkim komentarzem dla zwrócenia uwagi na najważniejsze 
aspekty z nim związane, zarówno formalne, jak i praktyczne.

Joanna Hetman-Krajewska

Warszawa, sierpień 2021
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Wzór nr 1. Porozumienie rodzicielskie 
w sprawie sposobu wykonywania władzy 
rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów 
z dzieckiem oraz ponoszenia kosztów utrzymania 
dziecka po rozwodzie/separacji rodziców (plan 
wychowawczy) – dziecko przy jednym z rodziców

Porozumienie stron
(plan wychowawczy)  [1] 

zawarte w Płocku dnia 4 czerwca 2021 r.  [2] 

pomiędzy Anną Iksińską (dalej jako „Matka”) a Zbigniewem Iksińskim 
(dalej jako „Ojciec”), zwanymi łącznie „Rodzicami”  [3] ,

w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią cór-
ką Hermenegildą Iksińską (dalej jako „Córka” lub „Dziecko”), ur. 15 grudnia 
2013 r., utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz ponoszenia kosztów 
utrzymania Dziecka po rozwodzie/separacji Rodziców.  [4] 

1. [Wzajemne współdziałanie Rodziców] Oboje Rodzice mają nadzie-
ję współdziałać w sprawach dotyczących Dziecka i chcą, by władza 
rodzicielska przysługiwała im wspólnie. Dołożą wszelkich starań, aby 
wychowywać Dziecko w szacunku do drugiego rodzica i jego rodziny – 
niedopuszczalne jest przekazywanie Dziecku negatywnych komentarzy 
o rodzinie Matki lub Ojca ani też treści nieodpowiednich do wieku i sta-
nu rozwoju Dziecka.

2. [Wola porozumienia pomiędzy Rodzicami] Rodzice chcą porozumiewać 
się ze sobą w sprawach Córki, aby złagodzić jej skutki rozstania Rodziców.

3. [Komunikacja stron] Strony zgodnie postanawiają, że będą komuniko-
wać się za pomocą krótkich informacji tekstowych (SMS-y), telefonicznie 
bądź e-mailowo. Każda ze stron zobowiązuje się do udzielenia odpowie-
dzi na SMS drugiego rodzica dotyczący Dziecka w ciągu 2 godzin od jego 
otrzymania. Ponadto każda ze stron zobowiązuje się do informowania 
drugiego Rodzica o zdarzeniach losowych w sytuacji, gdy Dziecko jest 
u jednego Rodzica.  [5] 

4. [Kurs umiejętności wychowawczych] Strony zobowiązują się do ukoń-
czenia wspólnie kursu umiejętności wychowawczych dla rodziców w sy-
tuacji okołorozwodowej, w ośrodku znajdującym się w Olsztynie.  [6] 

5. [Miejsce zamieszkania] Rodzice ustalają, że miejscem zamieszkania Cór-
ki będzie każdorazowe miejsce zamieszkania Matki.  [7] 

6. [Decyzje w sprawach Dziecka; dokumentacja dotycząca Dziecka]  [8] 
6.1. Rodzice oświadczają, że bieżące decyzje w sprawach Dziecka będą 

podejmowane przez rodzica sprawującego w danym czasie pieczę 
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nad Dzieckiem, z tym zastrzeżeniem, że Ojciec jest zobowiązany do 
uzyskania zgody Matki, z wyjątkiem spraw bieżących.

6.2. Rodzice oświadczają, że decyzje o istotnych sprawach w życiu 
Dziecka będą podejmowane wspólnie przez oboje Rodziców (wy-
bór szkoły, podjęcie leczenia, wybór zajęć pozalekcyjnych).

6.3. Oboje Rodzice mają pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej edu-
kacji oraz opieki medycznej nad Córką.

6.4. Rodzice zobowiązują się do informowania się nawzajem o każdej 
zmianie dotyczącej: stanu zdrowia i opieki medycznej, opieki nad 
Dzieckiem oraz innych ważnych aspektach życia Dziecka.

6.5. Wszystkie dokumenty dotyczące Córki, m.in. paszport oraz książecz-
ka zdrowia, będą znajdowały się w miejscu zamieszkania Matki.

7. [Kontakty osobiste z Córką]  [9] 
7.1. Strony zgodnie oświadczają, że mają świadomość wagi roli każdej 

ze Stron w życiu i rozwoju Dziecka. Z uwagi na to, iż zgodnie z wo-
lą Stron miejscem zamieszkania Dziecka jest miejsce zamieszkania 
Matki, Matka oświadcza, że dołoży wszelkich starań, by zapewnić 
Ojcu jak najszersze kontakty z Córką. Strony uzgadniają, że Ojciec 
będzie widywać się z Dzieckiem zgodnie z harmonogramem usta-
lanym na bieżąco przez Strony, z uwzględnieniem harmonogramu 
pracy zawodowej każdej ze Stron. Matka zapewni Ojcu kontakt 
z Dzieckiem w zakresie od 20 do 50 godzin miesięcznie.

7.2. Strony zgodnie oświadczają, że w razie zajścia nieprzewidzianych 
okoliczności będą w sposób elastyczny, uwzględniający potrzeby 
Stron oraz Dziecka, modyfikować ustalony powyżej harmonogram 
kontaktów Ojca z Dzieckiem.

8. [Ważne wydarzenia z życia Dziecka] Ojciec ma prawo uczestniczenia 
w ważnych wydarzeniach z życia Dziecka, tj. rozpoczęcie i zakończenie 
roku szkolnego, występy Dziecka, wręczanie nagród z tytułu osiągnięć 
Dziecka, uroczystości kościelne, np. pierwszej komunii świętej oraz jej 
rocznicy. Matka zobowiązuje się informować Ojca o tych wydarzeniach 
z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.  [10] 

9. [Wyjazdy zagraniczne Ojca z Dzieckiem] Wyjazdy zagraniczne Ojca 
z Dzieckiem mogą się odbywać wyłącznie po uzgodnieniu z Matką daty, 
długości wyjazdu, jego terminu oraz miejsca pobytu. W takim wypad-
ku, na czas wyjazdu, Matka przekaże Ojcu paszport lub dowód osobisty 
Dziecka, który to dokument Ojciec zwróci Matce natychmiast po powro-
cie do Polski.  [11] 

10. [Wyjazdy zagraniczne Matki z Dzieckiem] Wyjazdy zagraniczne Matki 
z Dzieckiem mogą odbywać się po uzgodnieniu z Ojcem daty, długo-
ści wyjazdu i miejsca pobytu, tak by nie kolidowały z kontaktem Ojca 
z Dzieckiem.  [11] 

11. [Finansowanie potrzeb Dziecka] Strony zgodnie ustalają, że Ojciec 
będzie partycypował w kosztach utrzymania Dziecka w kwotach po 
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1000 zł miesięcznie, płatne do rąk Matki do 10. dnia każdego miesiąca. 
Dodatkowo Ojciec będzie pokrywał koszty zajęć dodatkowych Córki oraz 
jednego wyjazdu narciarskiego Córki rocznie w postaci obozu sporto-
wego. Ponadto Ojciec co roku przed wyjazdem Córki na obóz sportowy, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, zapewni jej zakup niezbędnej 
odzieży sezonowej oraz sprzętu sportowego, na co przeznaczy kwotę nie 
mniejszą niż 1000 zł.  [12] 

12. [Budowanie pozytywnych relacji]  [13] 
12.1. Strony zgodnie oświadczają, że każda z nich będzie budować 

w oczach Dziecka pozytywny obraz drugiego Rodzica oraz rodzi-
ny pochodzenia drugiego Rodzica, nie będzie wchodzić w koalicje 
z Dzieckiem przeciwko drugiemu z Rodziców ani nie będzie dopro-
wadzać Dziecka do sytuacji konfliktu lojalności.

12.2. Strony zgodnie postanawiają, że w razie pojawienia się jakichkol-
wiek kwestii spornych pomiędzy nimi będą starały się rozwiązy-
wać takie sprawy polubownie, kierując się dobrem Dziecka, w tym 
przekazując sprawę do mediacji.

13. [Nowi partnerzy Rodziców] Rodzice zobowiązują się wprowadzać 
w życie Dziecka swoich nowych partnerów życiowych po porozumienia 
z drugim Rodzicem i – ewentualnie – po konsultacji z psychologiem, gdy 
zajdzie taka potrzeba.  [14] 

14. [Dobra wiara i dobrowolność] Oboje Rodzice oświadczają, iż zawiera-
ją niniejsze porozumienie w dobrej wierze, aby rozwiązać i uregulować 
wszystkie kwestie dotyczące Dziecka. Oświadczają również, iż podpisują 
niniejsze porozumienie dobrowolnie i zobowiązują się przestrzegać jego 
postanowień.

15. [Postanowienia końcowe]  [15] 
15.1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod ry-

gorem nieważności.  [16] 
15.2. Rodzice zobowiązują się po upływie 2 lat od podpisania niniejsze-

go planu wychowawczego do jego weryfikacji oraz dokonania no-
wych uzgodnień zgodnych z rozwojem Dziecka.  [17] 

15.3. Niniejsze Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdego z Rodziców oraz jednym 
dla Sądu Okręgowego w Olsztynie, prowadzącego sprawę rozwo-
dową pomiędzy Rodzicami, pod sygn. akt I C 284/20.  [18] 

Matka …………………………………

Ojciec …………………………………  [19] 
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Komentarz

Podstawa prawna: art. 58, 613 k.r.o.

Ogólna charakterystyka pisma: Porozumienie rodzicielskie w sprawie 
sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów 
z dzieckiem oraz ponoszenia kosztów utrzymania dziecka po rozwo-
dzie (ewentualnie separacji) rodziców (czyli tzw. plan wychowawczy) to 
dokument składany przez strony w sprawie o rozwód bądź separację, 
którego celem jest wykazanie sądowi, że rozstający się małżonkowie 
potrafią współpracować na płaszczyźnie rodzicielskiej. W takim przy-
padku sąd z reguły nie ingeruje we władzę rodzicielską nad małolet-
nim dzieckiem stron, pozostawiając jej wykonywanie obojgu rodzicom. 
Natomiast brak porozumienia pomiędzy rodzicami może skutkować 
ograniczeniem władzy rodzicielskiej temu rodzicowi, z którym dziec-
ko nie mieszka bądź nie będzie mieszkać na stałe. Zgodnie z art. 58 
§ 1 k.r.o. sąd uwzględnia porozumienie rodzicielskie, jeżeli jest ono 
zgodne z dobrem dziecka. W praktyce zawarcie porozumienia to z re-
guły gwarancja uwzględnienia przez sąd zgodnej woli rozstających się 
małżonków. Wydaje się, że tylko ewidentnie naruszające dobro dziecka 
rozstrzygnięcia zawarte w porozumieniu rodzicielskim mogłyby zo-
stać zakwestionowane przez sąd. W porozumieniu rodzicielskim stan-
dardowo regulowana jest również kwestia alimentacji ze wskazaniem 
konkretnych kwot, jakie jedno bądź oboje (np. w przypadku pieczy 
naprzemiennej) rodzice będą ponosić w celu utrzymania wspólnego 
potomstwa.

Sąd właściwy: Sąd okręgowy prowadzący postępowanie w  sprawie 
o rozwód bądź o separację.

Sposób zawarcia porozumienia rodzicielskiego: 1) przez wzajemne 
ustalenia stron bez pomocy mediatora, 2) w ramach mediacji: a) pry-
watnych (strony zgodnie decydują o skorzystaniu z mediacji i wybie-
rają mediatora), b) sądowych (na skutek skierowania stron do mediacji 
przez sąd; osoba mediatora wybrana przez sąd).
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pism procesowych stosowanych w tego 
typu sprawach.
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