........................, dnia..........................

Sąd Rejonowy
Wydział Rodzinny i Nieletnich
w ...............................................

Powód:
..................................... 
ul. ................................
								.....................................
PESEL: ........................

Pozwany:
								……………………….
ul. ……………………
……………………….
w.p.s. 4.800 zł (cztery tysiące osiemset złotych)
(wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok)

POZEW
o podwyższenie alimentów
Działając w imieniu własnym wnoszę o:
	podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w ………………. z dnia ………………… sygn. akt ………………, następnie utrzymanych wyrokiem Sądu Okręgowego w …………………. z dnia …………………… sygn. akt ……………….,  od pozwanego ..............  na rzecz  powoda .................  z kwoty 400  zł miesięcznie do kwoty 800 zł miesięcznie,

zabezpieczenie powództwa poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 800 zł miesięcznie,
	rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda, 
	wydanie wyroku zaocznego w przypadku przewidzianym prawem,
	zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów  postępowania według norm przepisanych.
Uzasadnienie
Sąd Rejonowy w ................................. w dniu ............................  zasądził od pozwanego na rzecz małoletniego wówczas  powoda alimenty w wysokości 400 zł miesięcznie, które to Sąd Okręgowy w ………………….. w wyroku rozwodowym z dnia ……………………, sygn. akt ……………………… utrzymał w tej samej wysokości
dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w ............................ z dnia ....................................., sygn. akt ........................., odpis wyroku Sądu Okręgowego w ................... z dnia ................, sygn. akt ..........................

Po wydaniu wyroku sytuacja w zakresie potrzeb powoda uległa znaczącej zmianie. Przede wszystkim aktualnie ukończył szkołę średnią i w planach ma studia. Wybrany został już kierunek logistyka i złożone zostały dokumenty na ................................. Niestety jest to szkoła płatna, pomimo iż powód będzie uczęszczał na studia dzienne. Roczny koszt to prawie 6 000 zł. Powód zdecydował, że należność tę będzie uiszczał w ratach miesięcznych po 460 zł. 
dowód: umowa o świadczenie usług edukacyjnych, regulamin promocji dla studentów, kwestionariusz

Nauka będzie się odbywała  3 razy w tygodniu, a zatem w pozostałe 2 dni powód będzie mógł sobie dorobić. Nie będzie jednak w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb życiowych i mieszkaniowych, bowiem orientował się w cenach mieszkań i koszt wynajęcia pokoju będzie oscylował w granicach 1 300 zł. Łączny koszt utrzymania powoda poza miejscem zamieszkania będzie kształtował się na poziomie ok. 2 500 zł (mieszkanie, opłata za studia, wyżywienie, ubranie, książki).

Matka powoda nie jest w stanie sprostać wszystkim obowiązkom, ażeby go utrzymać, bowiem sama pracuje dorywczo. Osiąga z tego tytułu dochody ok. 500 zł miesięcznie. Ponadto wychowuje jeszcze młodszego syna, na łożenie którego również jest zobowiązana. Będzie w miarę możliwości pomagać powodowi, lecz nie będą to duże kwoty w skali miesiąca.

Pozwany, według wiedzy  powoda, pracuje w firmie budowlanej w .................... i zarabia bardzo dobrze, nawet ok. 8 000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty powództwo jest uzasadnione i winno zostać uwzględnione w całości.

Załączniki:
1. odpis pozwu wraz z załącznikami
2. odpis wyroku Sądu Rejonowego w ..........................z dnia .................., sygn. akt ....................
3. odpis wyroku Sądu Okręgowego w .......................z dnia .................., sygn. akt ...................
4. odpis skrócony aktu urodzenia powoda
5. umowa o świadczenie usług edukacyjnych, 
6. regulamin promocji dla studentów,
7. kwestionariusz



