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Lublin, dnia 22 czerwca 2009 r.  
 

 

   
Sąd Rejonowy w Lublinie  

Wydział Rodzinny i Nieletnich  

   
Powód: Bogdan Pawiński, zam. w Lublinie, ul. 

Zielona 29/1  

   
Pozwana: małoletnia Magdalena Pawińska, zam. 

w Lublinie, ul. Lubartowska 21/6, 
reprezentowana przez: matkę Martę Pawińską, 
zam. w Lublinie, ul. Lubartowska 21/6  

   
 

Pozew o obniŜenie alimentów 

   

Wnoszę o:  
ObniŜenie alimentów w kwocie 600 złotych miesięcznie do wysokości 400 
złotych miesięcznie, płatnych przez powoda Bogdana Pawińskiego na rzecz 
małoletniej Magdaleny Pawińskiej, określonych w ugodzie zawartej przed Sądem 
Rejonowym w Lublinie, Wydział Rodzinny i Nieletnich dnia 12 kwietnia 2006 
roku sygn. akt III Rc 410/06  

   
Uzasadnienie 

   

Powód zawarł z Martą Pawińską dnia 12 lipca 2001 roku związek małŜeński.  
Dowód: odpis skrócony aktu małŜeństwa.  
   
Ze związku tego urodziła się dnia 1 października 2002 córka Magdalena 
Pawińska.  
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.  
   
Dnia 12 kwietnia 2006 roku strony zawarły przed Sadem Rejonowym w 
Lublinie, Wydział Rodzinny i Nieletnich sygn. akt    ugodę, w której mowa o 
zobowiązaniu powoda wobec małoletniej Magdaleny Pawińskiej tytułem 
alimentów w kwocie 600 złotych miesięcznie  
Dowód: odpis protokołu.  
   
Powód pracował jako mechanik samochodowy w prywatnym warsztacie. Jego 
wynagrodzenie wynosiło około 1500 złotych.  
Dowód: zaświadczenie o zarobkach.  
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Dnia 2 lutego 2009 warsztat naprawczy został zlikwidowany i tym samym 
powód został bez pracy. Od tego momentu nieustannie poszukuje pracy. W 
chwili obecnej przy tak duŜym bezrobociu znalezienie jakiejkolwiek pracy jest 
niemoŜliwe. Powód znajduje tylko prace dorywcze, mało płatne.  
W chwili obecnej powód nie jest w stanie płacić alimentów w wysokości 
ustalonej w ugodzie, poniewaŜ nie osiąga stałego dochodu. Powód nie uchyla się 
od płacenia alimentów, wnosi o obniŜenie wysokości alimentów. Powód 
zobowiązuje się równieŜ, Ŝe gdy jego sytuacja materialna ulegnie poprawie 
będzie płacił alimenty w wysokości 600 złotych.  
 

   
Bogdan Pawiński  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  


