……………………., dnia …………………….. r.
Małoletni ……………………………………………
działający przez matkę ……………………………
zam. przy ul. …………………………………..……
Pan
…………………………………..
ul. ……………………………….
(dane osoby obciąż. obow. aliment.)

WEZWANIE DO ZAPŁATY
zaległych rat alimentacyjnych
Działając w imieniu małoletniego …………………………………….., wnoszę o:
niezwłoczną zapłatę na jego rzecz, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma,
zaległych rat alimentacyjnych za miesiące …………………………………….. r. w kwocie po
……………… zł miesięcznie wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

UZASADNIENIE
Prawomocnym wyrokiem z dnia …………….. r., wydanym przez Sąd …………….…… w
…………………………, w sprawie sygn. akt …………………….., został Pan zobowiązany do
zapłaty na rzecz małoletniego …………………………………………… alimentów w wysokości
po …………… zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki małoletniego, do dnia
……………….. każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w
zapłacie którejkolwiek z rat.
Pomimo upływu terminu nie zapłacił Pan należnych małoletniemu rat alimentacyjnych za
miesiące od ………………………………………………… r.
Wielokrotne próby kontaktu z Panem w tej sprawie były niemożliwe, albowiem za
każdym razem unikał Pan kontaktu i konfrontacji. W zaistniałej sytuacji wystąpienie z
przedmiotowym wezwaniem stało się konieczne.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie, równocześnie wskazując, iż brak uczynienia
zadość niniejszemu wezwaniu sprawi, że wystąpię na drogę postępowania egzekucyjnego.
……………………………….

Kto jest uprawniony do dochodzenia zapłaty alimentów?
Alimenty zasądzane są na rzecz dziecka (z reguły niepełnoletniego), które nie jest
jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Do czasu uzyskania pełnoletności w
imieniu dziecka występują m.in. rodzice, krewni lub opiekunowie prawni. To właśnie
te osoby w imieniu dziecka, na rzecz którego Sąd zasądził alimenty, mogą wystąpić z
wezwaniem do zapłaty zaległych alimentów. Wezwanie kieruje się do osoby
obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz dziecka.
Co jest podstawą do dochodzenia zapłaty alimentów?
Podstawą dochodzenia zapłaty alimentów jest wyrok Sądu. To Sąd nakłada na dana
osobę obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. W wyroku wskazana jest również
wysokość zasądzonych alimentów oraz terminy w jakich powinny być płacone.
Dlatego też w wezwaniu należy wskazać wyrok Sądu oraz podać jego sygnaturę jako
podstawę do dochodzenia faktycznej wypłaty alimentów na rzecz dziecka.
Konieczne są również zaległości w płaceniu alimentów. Wezwanie do zapłaty
zaległych rat alimentacyjnych jest zasadne w przypadku faktycznego niepłacenia
alimentów przez osobę, na której taki obowiązek ciąży. Sporadyczne opóźnienia w
płaceniu alimentów nie są podstawą do występowania z wezwaniem do zapłaty.
Czy trzeba się wcześniej upominać o alimenty?
Nie ma takiego obowiązku ale warto to zrobić. W przypadku gdy osoba zobowiązana
do płacenia alimentów nie wywiązuje się ze swojego obowiązku warto upomnieć ją
osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Wezwanie do zapłaty zaległych rat
alimentacyjnych jest bowiem kolejnym krokiem w dochodzeniu zapłaty alimentów.
Warto wskazać w nim zatem, że pomimo wielokrotnych prób kontaktu lub samego
kontaktu z osobą, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, uchyla się ona od swoich
zobowiązań w tym zakresie – nadal nie płaci alimentów.
Co zrobić gdy wezwanie nie przyniesie efektów?
Gdy nasze wezwanie o wypłatę zaległych alimentów na rzecz dziecka nie przyniesie

zamierzonych skutków, należy wszcząć postępowanie egzekucyjne. Jego celem
będzie wyegzekwowanie zaległych alimentów od osoby obciążonej obowiązkiem
alimentacyjnym przez komornika. W tym celu należy złożyć wniosek u komornika o
wszczęcie egzekucji.
Wniosek o egzekucję alimentów można złożyć również u komornika sądu
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Oznacza to zatem, że
wniosek taki składa się w sądzie, który obejmuje swoim zakresem działań miejsce
zamieszkania dziecka.

