Powód: Jan Kowalski
zam. ul.Mickiewicza 10
15-001 Białystok
reprezentowany przez matkę
Annę Zawadzką
zam. ul.Mickiewicza 10
15-001 Białystok
Pozwany: Tadeusz Kowalski
zam. ul. Wiejska 2/22
40-001 Suwałki
Sąd Rejonowy
w Białymstoku
Wydział II Rodzinny i Nieletnich
Wartość przedmiotu sporu: 1900 zｳ.

Pozew o alimenty
W imieniu małoletniego Jana Kowalskiego wnosz�o:
1. Zasądzenie od pozwanego Tadeusza Kowalskiego na rzecz powoda Jana
Kowalskiego tytu ｳ em aliment kwot�250 z ｳ (s ｳ ownie: dwustu piedziesięciu
złotych 0/100) miesi鹹znie, pｳatnych do dnia 10 kaｿdego miesiｹca do rｹk jego
matki Anny Zawadzkiej , pocz ｹ wszy od dnia 10 stycznia 2008 r., wraz z
ustawowymi odsetkami na wypadek zwｳoki w pｳatno彡i ktejkolwiek z rat;
2. Zasądzenie od pozwanego Tadeusza Kowalskiego na rzecz powoda Jana
Kowalskiego tytu ｳ em aliment za okres od dnia 10 września 2007 r. do dnia 1
stycznia 2008 r kwoty 1000 z ｳ (s ｳ ownie: jeden tysi ｹ c z ｳ otych 0/100) wraz z
ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu.
3. Nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności.
4. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda.
5. Ponadto wnoszę o:
6. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:
- Jana Andrzeja Kowalskiego, zam. w Białymstoku, ul. Zagórna 18/3,
-Marii Kowalskiej, zam. w Białymstoku, ul Zagórna 18/3,
-Wiesławy Zawadzkiej, zam. w Białymstoku, ul. Mickiewicza 10.
Uzasadnienie
Powód Jan Kowalski, urodzony dnia 30 grudnia 2006 r. jest synem Anny Zawadzkiej

i Tadeusza Kowalskiego. Tadeusz Kowalski uzna ｳ swoje ojcostwo o 忤 iadczeniem
zｳoｿonym przed kierownikiem urz鹽u stanu cywilnego w Białymstoku.
Dowód: odpis aktu urodzenia Jana Kowalskiego.
Od roku 2001 Anna Zawadzka i Tadeusz Kowalski pozostawali ze sobｹ w konkubinacie
mieszkaj ｹ c w lokalu nale ｿ ｹ cym do dziadkó małoletniego powoda , w Białymstoku
przy ul. Mickiewicza 10, jednak ｿ e na skutek nieustannych k ｳ  ni mi 鹽 zy sob ｹ i
awantur wszczynanych przez pozwanego, kty zjawia ｳ si�w domu cz 黌 to pod
wpｳywem alkoholu, Anna Zawadzka w czerwcu 2007 r.wyrzuciła konkubenta z domu
rodziców.
Dowód: przesłuchanie stron, przesłuchanie świadków:
Wiesławy Zawadzkiej,
Marii Kowalskiej,
Jana Andrzeja Kowalskiego.
Z powodu konieczności sprawowania opieki nad swoim chorym, ma ｳ ym dzieckiem,
Anna
Zawadzka,
z zawodu kucharka, ostatnio zatrudniona w Gimnazjum Państwowym nr 13 w
Białymstoku,
nie
pracuje
i wraz z synem pozostaje na utrzymaniu rodzic.
Dowód: zaświadczenie o braku zatrudnienia z Państwowego Urzędu Pracy w
Białymstoku
Sytuacja materialna powoda i jego matki jest trudna, małe dziecko wymaga specjalnej
pielęgnacji
i opieki, a wraz z upływem czasu i postępującą chorobą te potrzeby si�zwi 麑 szaj ｹ .
Pozwany od sierpnia 2007r nie ｳoｿy na utrzymanie dziecka, nie interesuje si�nim. Sam
pozwany prowadzi wｳasnｹ dziaｳalno懈 gospodarczｹ i osiｹga z niej znaczne zyski.
Dowód: przesłuchanie pozwanego oraz świadków: Marii Kowalskiej,
Jana Andrzeja Kowalskiego.
Ten stan sprawy uzasadnia żądanie wydania orzeczenia, które zobowiązuje pozwanego
do łożenia na utrzymanie swojego syna.

Anna Zawadzka

Załączniki:

1. akt urodzenia powoda,
2 za忤iadczenie o braku zatrudnienia z Państwowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
3.dwa odpisy pozwu i załączników.

