
Toruń, dnia 10 stycznia 2012 r. 
Powódka: 
 
 
Pozwany: 
 
 
 
 
      Sąd Rejonowy 
      w Toruniu 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 
 
       

 

Odpowiedź na pozew 
 

W imieniu własnym, w odpowiedzi na pozew, doręczony mi w dniu .......  
wnoszę o: 
1) oddalenie powództwa, 
2) zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm 
przepisanych, 
3) rozpoznanie sprawy również w nieobecności pozwanej 
4) przyznanie mi obrońcy z urzędu do niniejszej sprawy. 
 
 

Uzasadnienie 
 

Powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kwoty 900 zł 
tytułem alimentów.  

Roszczenie powódki jest nieuzasadnione bowiem jestem w stanie ponieść 
koszt alimentów na trójkę moich dzieci w kwocie 450 zł miesięcznie na każde 
dziecko. Dotychczas uiszczałem dobrowolnie alimenty w kwocie 500 zł 
miesięcznie. 
 dowód: zeszyt wpłat alimentów 
 dowód: dowody wpłat za I - XII 2011 
 
 Alimenty w kwocie 500 zł uiszczałem dobrowolnie i w granicach danego 
miesiąca. Utrzymywałem się ze środków pochodzących z pracy w 
gospodarstwie rolnym. Nie posiadam innego miejsca zatrudnienia, nie 
otrzymuję żadnych innych dochodów, natomiast mam zaległości w płatnościach 



za okres kilku miesięcy m. in. podatku rolnego w kwocie 358,60 zł oraz 
rachunki za telefon od kwietnia 2010 do sierpnia 2011 w kwocie około 500 zł.  

dowód:  wydrukl zaległości z dnia 03.10.2010 r. 
dowód: rachunki telefoniczne 

 
Jestem właścicielem samochodu osobowego rok produkcji 1996. Nie 

mam żadnego innego cennego majątku. 
 Wbrew twierdzeniom powódki, interesuje się losem swoich dzieci. W 
dniu I komunii byłem w kościele. Widuje się z dziećmi, przesyłam im prezenty i 
życzenia z okazji urodzin oraz świąt. 
 Od kilku miesięcy nie odwiedzam dzieci w domu powódki, gdyż 
powódka uniemożliwia mi kontakt z dziećmi poprzez wszczynanie awantur. 
 Powódka jest na utrzymaniu swoich rodziców. Jej sytuacja jest znacznie 
lepsza od mojej.  

Z podanych przyczyn roszczenie powódki nie zasługuje na 
uwzględnienie. 

Wnoszę o przyznanie mi adwokata z urzędu bowiem sytuacja finansowa 
w jakiej się znalazłem nie pozwala mi na udzielenie pełnomocnictwa 
pełnomocnikowi z wyboru a powódka posiada pomoc ze strony adwokata w 
niniejszej sprawie. 
 
Załączniki:   
1) zeszyt wpłat alimentów 
2) dowody wpłat za I - XII 2011 
3) wydrukl zaległości z dnia 03.10.2010 r. 
4) rachunki telefoniczne 
5) odpis pozwu i załączników 
 


