Kielce, dnia ....................... r.

Sąd Rejonowy w Kielcach
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Powód:	małoletnia Ewa Kowalska
działający przez matkę Annę Nowak
zam. w Kielcach, ul. Warszawska 1/1, 25-520 Kielce
PESEL: .............................
reprezentowany przez …………….adwokata
Kancelaria Adwokacka w Kielcach
ul. Warszawska 320, 25-520 Kielce 
Pozwany:	Jan Kowalski
zam. w Kielcach, ul. Żelazna 20, 25-900 Kielce
Wartość przedmiotu sporu: 6.000 zł.
POZEW
o podwyższenie alimentów
W imieniu powoda, pełnomocnictwo w załączeniu, wnoszę o:
1.	podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia .................... r., w sprawie sygn. akt ...................., od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz małoletniej powódki Ewy Kowalskiej z kwoty 1.000 zł do kwoty 1.500 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki powoda, do dnia 15-ego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat,
2.	zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.
Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie powód nie jest zainteresowany polubownym rozwiązaniem sporu.
UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia .................... r. wydanym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, w sprawie sygn. akt ...................., pozwany został zobowiązany do łożenia na rzecz małoletniej powódki alimentów w wysokości 1.000 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki powoda, do dnia 15-ego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat.
Dowód: Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia .................... r., w sprawie ....................
Od chwili zasądzenia alimentów w wyżej wskazanej kwocie minęły 2 lata. W życiu powódki wiele się zmieniło. Przede wszystkim powódka rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej, a także I klasie Szkoły Muzycznej w Kielcach. Ponadto powódka chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, w tym nauce języka angielskiego oraz szkółce pływania dla dzieci. Rozpoczęta przez powodkę edukacja szkolna, jak i muzyczna, także rozwój zainteresowań sprawiły, że potrzeby finansowe powódki wyraźnie wzrosły. Powódka zobligowany był do zakupu podręczników oraz innych przyborów szkolnych. Z nauką w szkole muzycznej wiązał się obowiązek zakupu gitary klasycznej oraz fletu. Pozalekcyjna nauka języka angielskiego kosztuje 35 zł za godzinę zajęć, a nauka pływania 20 zł za 45 min.
Dowód: Zestawienie i dokumentacja wydatków na potrzeby powoda związane z nauką w szkole i zajęciami pozalekcyjnymi w okresie od .................... do .................... r.
Ponadto od roku powódka leczy się z powodu stwierdzonej krzywicy kręgosłupa. Powódka uczestniczy w zabiegach rehabilitacyjnych, a także gimnastyce korekcyjnej. Wizyty u specjalistów wiążą się z kolejnymi kosztami, niezbędnymi dla przywrócenia powodowi prawidłowej sylwetki.
Dowód: Zestawienie i dokumentacja wydatków na potrzeby powoda związane z leczeniem w okresie od .................... do .................... r.
W okolicznościach sprawy istotnym jest, że dochód pozwanego wyraźnie wzrósł, co związane jest z awansem od .................... r. na stanowisko kierownicze w Przedsiębiorstwie XXX Sp. z o.o. w Kielcach. Pozwany zarabia około 5.000 zł netto miesięcznie.
Z uwagi na okoliczność, że potrzeby powódki wyraźnie wzrosły, a pozwany nadal nie uczestniczy w osobistych staraniach o jego wychowanie, wniosek o zasądzenie wyższych alimentów stał się konieczny. Warto podkreślić, że możliwości finansowe pozwanego są znaczne, poprzez to ma on możliwość w większym stopniu pokrywać wydatki powoda związane z nauką, zainteresowaniem, a także bieżącym życiem.
Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.
……………………..
adwokat
Załączniki:
1.	dowody wskazane w pozwie,
2.	odpis pozwu,
3.	pełnomocnictwo.

