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Szanowni Państwo!
Mam przyjemność oddać w ręce Państwa numer 1/2017 e-Biuletynu Punktu
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Żukowie, zawierający porady prawne (z „życia wzięte”) wraz
z praktycznymi wzorami. W bieżącym numerze zdecydowanie króluje prawo rodzinne!
Biuletyn ten powstał w ramach realizacji zadania publicznego przez ANTERIS Fundację
Pomocy Prawnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości za
pośrednictwem Powiatu Kartuskiego, pod nazwą: „Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej w Żukowie w 2017 r.”. W tym roku wydamy 6 numerów e-Biuletynu w odstępach
dwumiesięcznych.
Do prowadzonego przez nas Punktu w Żukowie, mieszczącego się przy ul. Armii
Krajowej 2E (Publiczne Gimnazjum nr 2), zapraszamy wszystkie osoby uprawnione w godz.:
poniedziałek: 15.00 -19.00
wtorek:

09.00 -13.00

środa:

15.00 -19.00

czwartek:

10.00 -14.00

piątek:

15.00 -19.00

Dla Państwa wygody proponujemy umawiać się telefonicznie: (+48) 697 444 044
(telefon jest czynny w godzinach pracy Punktu).

Zachęcamy również do korzystania z gotowych wzorów pism zamieszczonych na
stronie internetowej Fundacji ANTERIS www.anteris.org.pl w MENU + Nieodpłatna Pomoc
Prawna + Wzory pism.

Z wyrazami szacunku,

w imieniu zespołu Fundacji ANTERIS
r. pr. Joanna Nowicka
/28-02-2017 r./
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1. „Becikowe” - ustalanie kryterium dochodowego

s. 4
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Biuletyn opracował zespół w składzie:
dr Magdalena Kasprzak (red. meryt.)
r. pr. Joanna Nowicka (red. meryt.)
wolont. Wojciech Kasprzak (przyg. mat.)
wolont. Dawid Targosiński (IT)
ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej
81-327 Gdynia, ul. Wolności 61 lok. 2
tel.: (58) 354 70 20; (+48) 503 330 703
e-mail: fundacja.anteris@gmail.com
strona www: www.anteris.org.pl
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I. ŚWIADCZENIA RODZINNE

1. „Becikowe” - ustalanie kryterium dochodowego
W lutym otrzymałam decyzję, odmawiającą mi „becikowego”. Zdaniem MOPS-u mam
za wysokie dochody - w 2015 r. sprzedałam mieszkanie. Tymczasem za pieniądze ze
sprzedaży mieszkania kupiłam inne, pieniądze te nie były opodatkowane (złożyłam PIT-39).
Co mam zrobić w takiej sytuacji?
Od decyzji w sprawie „becikowego” można się odwołać w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. Odwołanie wnosi się do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) jest
świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun
faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie jest wypłacane w
jednorazowej kwocie 1000,00 zł na każde dziecko.
W celu otrzymania „becikowego” należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego
określone dokumenty. Wniosek składamy w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia
rodzinne, to jest we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy lub
Ośrodku Pomocy Społecznej. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin
dziecka.
W przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w
przypadku dziecka przysposobionego, wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia
objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia, nie później jednak niż do
ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.
Otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest uzależnione od
spełnienia kryterium dochodowego - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć
kwoty 1922,00 zł (netto). Do dochodu nie wlicza się m.in. kwot niepodlegających (z różnych
tytułów) opodatkowaniu.
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Zgodnie z przepisami, jeśli wnioskuje się o jednorazowe becikowe w 2017 r. do 31
października, to brane pod uwagę są dochody za rok 2015. Jeśli jednak wniosek zostanie
złożony od 1 listopada 2017 r., to brane pod uwagę są dochody za rok 2016.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do „becikowego” kończy się wydaniem
decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W
przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego
termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Podstawa prawna:


ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016
r., poz. 1518 ze zm.)



ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)



Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w
sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015 r. poz. 2284)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu
rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek
rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości
zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238)



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki
medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. Nr 183,
poz. 1234)
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2. Odwołanie od decyzji w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia dziecka (WZÓR NR 1)
WZÓR NR 1
………………………….., dnia ………………………..

………………………………………………….
(imię, nazwisko Odwołującego/ej się)
………………………………………………….
(miejsce zamieszkania)
…………………………………………………..

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w ……………………………………………………..
………………………………………………………..
…………………………………………………………
za pośrednictwem:
Miejski/Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

ODWOŁANIE
Niniejszym

odwołuję

się

od

decyzji

nr

…………………………………….

z

dnia

………………………. w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka wydanej z upoważnienia ………………………………………………. przez Kierownika
………………………. Ośrodka Pomocy Społecznej w ………………………………….. ..
Oświadczam, iż na mocy ww. decyzji z dnia ……………………………….., bezprawnie
odmówiono mi prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na dziecko
………………………… ur. dnia ……………………… w okresie zasiłkowym …………………………………. .
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Zgodnie z art. 15b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst
jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), dalej: ustawa o świadczeniach rodzinnych,
jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1922,00 zł. Oświadczam jednocześnie, iż dochód mojej rodziny w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł., co potwierdza moje zeznanie
podatkowe za rok …………… .
Zgodnie z art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do dochodu w rozumieniu
przepisów niniejszej ustawy nie wlicza się przychodu rodziny niepodlegającego
opodatkowaniu. Tymczasem ustalając dochód rodziny, organ błędnie zaliczył do niego
dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości. Nie powinien być on uwzględniony, jeśli
środki z tego tytułu zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe, a w konsekwencji korzystają
ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, co w przedmiotowej sprawie
miało miejsce, powodując obniżenie dochodu na jednego członka rodziny.
Dochód ten nie przekracza kryterium dochodowego, od którego zależy przyznanie
świadczenia.

UZASADNIENIE
Dochód, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, to, po
odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,
art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 2032 z późn. zm.), dalej u.p.d.o.f.,
pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób
fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania
przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany
podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
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dochodowym od osób fizycznych, wymienione w sposób enumeratywny w
podpunkcie tego przepisu.
Zważyć należy, że ustawodawca w sposób sztywny zakreślił katalog dochodów
rodziny, które należy uwzględnić przy wyliczeniu kryteriów uprawniającego do otrzymania
świadczenia rodzinnego, jakim jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Jeśli
zatem środki finansowe pozyskane w danym roku przez rodzinę nie zostały wymienione w
tym katalogu, to nie mogą być uwzględniane w dochodzie i wpływać na jego poziom.
Jak wynika z powoływanych przepisów, do dochodu rodziny wliczane są przychody
podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych m.in. w art. 30e u.p.d.o.f. Zgodnie z
tym przepisem, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art.
10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.
Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z
odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami
ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o
których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o
którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 u.p.d.o.f., wykazać:
1) dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw
majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek
dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
2) dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., wolne od podatku dochodowego są dochody
z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w
wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na
własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw
majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch
lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze
zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele
mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do
wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z
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odpłatnego zbycia nieruchomości co do zasady podlega opodatkowaniu tym podatkiem,
chyba że zostanie on przez podatnika przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, w
terminie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. W takie
sytuacji, o czym przesądza brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 131 tejże ustawy, jest on zwolniony
od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jeśli zatem do wyliczenia dochodu na potrzeby ustalenia prawa do jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka bierze się wyłącznie przychody podlegające
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e u.p.d.o.f., to - zdaniem
Odwołującego/ej się - jeśli w świetle tego przepisu są one zwolnione z tego podatku (przy
spełnieniu określonych powyżej warunków), wówczas - jako nieopodatkowane - nie
powinny być uwzględniane w takim wyliczeniu.
Skoro bowiem art. 3 ust. 1 lit. a) ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, że
dochód to przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to treść tego przepisu należy
odczytywać mając na uwadze cały art. 30e tejże ustawy.
W konsekwencji do dochodu rodziny, stanowiącego podstawę przyznania
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, nie należy wliczać dochodu uzyskanego
ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i
w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób
fizycznych (por. wyrok WSA w Krakowie z 20 grudnia 2016 r., sygn. akt III SA/Kr 1311/16).
Jak stwierdził WSA w Olsztynie w wyroku z 15 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Ol
1346/16), „Uwzględnienie dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w
nieruchomości, który na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. jest wolny od podatku
dochodowego, pozostaje w sprzeczności z definicją dochodu zawartą w art. 3 pkt 1 ustawy o
świadczeniach rodzinnych. Wskazany dochód nie jest bowiem przychodem w rozumieniu art.
3 pkt 1 lit. a tej ustawy, a więc takim, który podlega opodatkowaniu na zasadach
określonych w art. 30e u.p.d.o.f., pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu, należny
podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do
kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i to niezależnie od
okoliczności, od kogo dokonano zakupu lokalu mieszkalnego czy też udziału w takim lokalu,
czy też na czyją rzecz zostały wydatkowane te środki.”
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Gdyby członek rodziny uzyskał dochód ze sprzedaży nieruchomości i nie przeznaczył
go na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, wówczas dochód taki powinien być
wliczony do dochodu rodziny, gdyż w myśl art. 3 ust. 1 lit. a) u.p.d.o.f. podlega
opodatkowaniu (por. wyroki: WSA w Krakowie z dnia 16 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Kr
1337/14 i z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Kr 350/14).
Ustawodawca uzależnia prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie,
środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c na realizację własnego celu mieszkaniowego (por. pismo
dyrektora

Izby

Skarbowej

w

Bydgoszczy

z

21

grudnia

2016 r.;

znak:

0461-

ITPB2.4511.799.2016.2.RS oraz pismo dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 grudnia
2016 r., znak: 2461-IBPB-2-2.4511.872.2016.1.AK).
Odwołujący/a się powyższe przesłanki ustawowe spełnił/a.
Uwzględniając powyższe, w przypadku ustalenia - w toku postępowania o
przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - że doszło do uzyskania przez
członka rodziny w roku bazowym (uwzględnianym do wyliczenia kryterium dochodowego)
dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, organ prowadzący takie postępowanie
zobligowany jest każdorazowo, kierując się zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w
art. 7 i art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), dalej k.p.a., przeprowadzić
postępowanie dowodowe, mające na celu ustalenie, czy tego rodzaju dochód podlega w
konkretnym przypadku opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Koniecznym jest w tym zakresie zwrócenie się do właściwego dla Odwołującego/ej
się jako podatnika naczelnika urzędu skarbowego, jako organu uprawnionego do
rozstrzygania kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym. Ustalenia wymaga przede
wszystkim, co podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a
pkt 3 u.p.d.o.f., złożonym po zakończeniu roku podatkowego, w którym tego rodzaju
dochód ze sprzedaży nieruchomości uzyskano.
Należy mieć na przy tym na uwadze, że nawet przyznanie jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia dziecka w sytuacji, gdy - w warunkach zadeklarowania przez podatnika
przeznaczenia dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe - z
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uwagi na brak upływu stosownego okresu czasu (2 lat), nie ma możliwości ustalenia, czy
istotnie dojdzie do takiego wydatkowania w zakreślonym terminie, a tym samym dochody
te będą zwolnione z opodatkowania, to organ opierając się na oświadczeniu strony
(deklaracji podatkowej), przyznając dane świadczenie może w przyszłości uzyskać jego zwrot
w przypadku, gdyby przesłanki zwolnienia podatkowego za dany okres nie zostały
spełnione, a kryterium dochodowe do otrzymania świadczenia przekroczone.
Przenosząc powyższe ustalenia na grunt niniejszego odwołania wskazać należy, że
organ przy wyliczeniu dochodu uwzględnił dochody z tytułu odpłatnego zbycia
nieruchomości, co sugeruje, iż przyjął, że podlegają one opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30e u.p.d.o.f.
Brak jednakże dowodów, które stanowiłyby podstawę takich ustaleń. Organ nie
zweryfikował bowiem, co Odwołujący/a się wykazał/a w złożonej przez siebie deklaracji PIT39, a mianowicie, czy wykazał/a dochód ze sprzedaży nieruchomości jako zwolniony z
podatku, czy też jako opodatkowany. Nie ustalił również, na co wydatkowano środki
uzyskane z tego tytułu.
Zdaniem Odwołującego/ej się, organ nie ustalił w sposób prawidłowy stanu
faktycznego sprawy w zakresie niezbędnym do ustalenia sytuacji dochodowej rodziny i
wyliczenia dochodu przypadającego na członka rodziny, naruszając tym samym art. 7 i art.
77 § 1 k.p.a. (por. decyzja SKO we Wrocławiu z 19 września 2016 r., znak SKO 4318/279/16).
Mając powyższe na uwadze, Odwołujący/a się wnioskuje, jak na wstępie.

…………………………………….
(podpis Odwołującego/ej się)

opr. r. pr. Joanna Nowicka
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II. ALIMENTY

1. Jak wystąpić o obniżenie alimentów
Od dwóch lat płacę alimenty na moje dziecko. Zasądzono mi wysokie alimenty, a w
międzyczasie spadły moje zarobki. W jaki sposób mogę starać się o obniżenie wysokości
płaconych przeze mnie alimentów?
O obniżenie płaconych alimentów można starać się w szczególnych przypadkach.
Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.), żądanie zmiany
orzeczenia bądź umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego jest możliwe w przypadku
zmiany stosunków zarówno osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, jak i osoby je
otrzymującej.
O obniżenie alimentów można starać się w następujących przypadkach:
- podjęcia pracy zarobkowej przez osobę (dziecko), która uprawniona jest do pobierania
świadczenia alimentacyjnego lub zmniejszenie jej usprawiedliwionych potrzeb,
- zmniejszenie możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów w
związku z utratą zatrudnienia, wypadkiem bądź kosztownym leczeniem.
Zmiana stosunków, będąca podstawą żądania obniżenia alimentów, musi natomiast
mieć charakter istotny. Sąd bowiem zbada, czy jej wynikiem jest pogorszenie możliwości
zarobkowych oraz majątkowych strony zobowiązanej do płacenia alimentów oraz czy wydatki
na dziecko uległy obniżeniu.
Na przykład jeśli przyczyna obniżenia możliwości zarobkowych będzie wynikała z
celowego działania powoda (typu świadome zwolnienie z pracy w celu uniknięcia płacenia
alimentów), sąd oddali wniosek o obniżenie alimentów.
Należy również mieć na uwadze, iż możliwości zarobkowe obejmują nie tylko
faktycznie uzyskiwane dochody, ale również dotyczą zarobków, które dana osoba może
uzyskać przy pełnym wykorzystaniu swoich sił fizycznych oraz umysłowych.
Zgodnie z tezą wyroku SN z dnia 26 marca 1969 r. (sygn. akt III CRN 54/69): „Przy
ocenie, czy zachodzą przesłanki do zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku
alimentacyjnego w myśl art. 138 k.r.o., należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące
świadczyć o zmianie stosunków, a zwłaszcza możliwości zarobkowych i majątkowych stron. W
wypadku gdy zobowiązany do alimentacji posiada określony majątek, o zmianie okoliczności
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świadczy nie tylko zmiana stosunków własnościowych (utrata lub powiększenie majątku), lecz
także zmiany w zakresie faktycznego dysponowania majątkiem, możliwości jego upłynnienia
w celu zaspokojenia zobowiązań alimentacyjnych itp.”
Żądanie obniżenia alimentów musi być uzasadnione. Uzasadnieniem jest wyjaśnienie
okoliczności stanowiących podstawę rozstrzygnięcia sprawy. Dowodami potwierdzającymi
przedstawione argumenty mogą być wszelkiego rodzaju rachunki wskazujące na wysokość
wydatków, dokumenty świadczące o utracie zatrudnienia, orzeczenia lekarskie oraz rachunki
za leczenie. Istnieje również możliwość powołania świadków, którzy mogą potwierdzić
wskazane okoliczności.
Oprócz przedstawionych argumentów oraz dowodów, sąd weźmie pod uwagę również
fakt, czy przyczyna pogorszenia się sytuacji materialnej powoda ma charakter ciągły, czyli czy
w ciągu najbliższych kilkunastu dni lub kilku tygodni nie ulegnie ona zmianie.
Pozew o obniżenie alimentów należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale
Rodzinnym i Nieletnich właściwym miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do pobierania
alimentów. Złożenie pozwu wymaga uiszczenia sądowej opłaty stosunkowej, wynoszącej 5%
wartości przedmiotu sporu, natomiast nie mniejszej niż 30zł.
Wartość przedmiotu sporu stanowi różnica między zasądzoną wcześniej kwotą
alimentów a żądaną przez powoda ich obniżką za 12 miesięcy. W celu jej ustalenia należy
pomnożyć kwotę, o którą rata alimentów ma zostać pomniejszona, przez 12, jako
odpowiednik 12 miesięcy w roku. Wartość przedmiotu sporu nie obejmuje innych kosztów
bądź odsetek, których żąda się obok roszczenia głównego.

Przykład
Do tej pory alimenty na dziecko wynosiły 700 zł. Ojciec dziecka żąda obniżenia alimentów do
wysokości 400 zł. Różnica pomiędzy zasądzoną kwotą alimentów, a żądaną przez ojca wynosi
300 zł. (700 zł - 400 zł = 300 zł). Wartość przedmiotu sporu wynosić będzie zatem 3600 zł
(300 zł x 12 m-cy = 3600 zł).

Podstawa prawna:


ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.
poz. 2082 ze zm.)
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2. Pozew o obniżenie alimentów (WZÓR NR 2)

WZÓR NR 2

................................., … ...................
(miejscowość i data)

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

Powód/ka: ................... (imię, nazwisko)

Pozwany/a: ................... (imię, nazwisko dziecka)
reprezentowany/a przez matkę/ojca ................... (imię, nazwisko, adres)

Wartość przedmiotu sporu: ………………….. zł (słownie …………..…………………………..PLN).

POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW
W imieniu własnym wnoszę o:
1. Obniżenie alimentów z dotychczasowej wysokości ………………. (kwota) do kwoty
………………….. miesięcznie płatnych przez powoda/kę na rzecz małoletniego/ej
pozwanego/ej określonych w wyroku Sądu ................................. z dnia ………………,
sygnatura akt …………………………..
2. Zasądzenie od pozwanego/ej na moją rzecz kosztów procesu.
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UZASADNIENIE
W uzasadnieniu należy:
- wykazać, iż w przedmiotowej sprawie nastąpiła zmiana stosunków, przez którą należy
rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron, powodujące zmianę
(zmniejszenie) zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę
(zmniejszenie) zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego,
- określić sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową każdego z rodziców z osobna - w tym
m.in. osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość
zarobków, posiadany majątek.

Przykładowe dowody:
- zaświadczenie o wysokości zarobków matki/ojca dziecka,
- zaświadczenie z PUP potwierdzające status bezrobotnego,
- odcinek rentowy/emerytalny za miesiąc ……………,
- rachunki za media, itp.,
- zaświadczenie lekarskie, karta leczenia szpitalnego,
- inne.

……………………………………
(podpis osoby składającej)
Załączniki:
1. Odpis pozwu.
2. Zaświadczenie o wysokości dochodów.
3. ……………………………………….
4. ……………………………………….

opr. dr Magdalena Kasprzak

