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Na podstawie poniższego stanu faktycznego, przy uwzględnieniu m.in. 

przedstawionych dokumentów oraz wskazanych świadków, proszę sporządzić pozew o 

alimenty. 

 

W dniu 2 kwietnia 2019 r. do radcy prawnego Mariusza Kołodziejskiego 

(Kancelaria Radcy Prawnego w Jarocinie, ul. Kościuszki 22, 63-200 Jarocin) zgłosiła się 

pani Marzena Nowicka, zamieszkała w Jarocinie, ul. Wrocławska 25 m. 3. 

Marzena Nowicka podała, że od maja 2015 r. pozostawala w konkubinacie z 

Pawłem Kowalskim, obecnie zamieszkałym w Jarocinie, ul. Wojska Polskiego 37. W 

czerwcu 2015 r. Marzena Nowicka i Paweł Kowalski zamieszkali w mieszkaniu 

oznaczonym  jako lokal nr 3, znajdującym się w budynku położonym w Jarocinie, ul. 

Wrocławska 25. Mieszkanie to było przez nich zajmowane na podstawie umowy najmu 

zawartej przez Marzenę Nowicką w dniu 31 maja 2015 r. z właścicielem mieszkania – 

Andrzejem Pawlikiem. Lokal ten składa się z dwóch pokoi: większego – z wejściem na 

balkon, i mniejszego – bez wejścia na balkon, a ponadto z kuchni, łazienki i 

przedpokoju. 

W dniu 14 maja 2016 r. ze związku Marzeny Nowickiej i Pawła Kowalskiego 

urodził się syn Mikołaj. W dniu 25 czerwca 2016 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu 

Cywilnego w Jarocinie Paweł Kowalski uznał ojcostwo małoletniego Mikołaja. 

Małoletni Mikołaj nosi nazwisko ojca – „Kowalski”. 

Marzena Nowicka podała, że przez cały okres pozostawania z Pawłem 

Kowalskim w „związku partnerskim” (tak nazywa ona ich związek), w tym zwłaszcza 

od czasu urodzenia się małoletniego wspólnego syna, żyli bardzo zgodnie. Troszczyli się 

wzajemnie o siebie, a od czasu urodzenia się syna – także o małoletniego Mikołaja. Taki 

stan trwał do połowy stycznia 2019 r. 

Marzena Nowicka podała, że w połowie stycznia 2019 r. jej partner Paweł 

Kowalski „odszedł” do innej kobiety – do Natalii Dąbrowskiej (młodszej  od niej o kilka 

lat). Paweł Kowalski zabrał swoje wszystkie rzeczy osobiste. Pozostawił ją wraz z ich 

wspólnym synem Mikołajem – nie troszcząc się o to, czy mają „za co żyć”.  
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W okresie od czerwca 2015 r. (tj. od czasu, gdy Marzena Nowicka i Paweł 

Kowalski zamieszkali razem w w mieszkaniu oznaczonym  jako lokal nr 3, znajdującym 

się w budynku położonym w Jarocinie, ul. Wrocławska 25) do 30 września 2018 r. 

Marzena Nowicka nie pracowała zawodowo, zajmowała się prowadzeniem ich 

wspólnego gospodarstwa domowego, a od czasu urodzenia się syna Mikołaja – opieką i 

wychowaniem tego dziecka. Ich rodzina (jak mówi) była w całości utrzymywana przez 

Pawła Kowalskiego, zatrudnionego na stanowisku dyrektora w PKO Bank Polski S.A. 

Oddział 1 w Jarocinie (ul. Kościuszki 27). Marzena Nowicka oceniła, że w tym czasie 

ich sytuacja finansowa była co najmniej dobra. Dla przykładu podała, że w 2018 r. 

Paweł Kowalski z wszelkimi dodatkami zarabiał miesięcznie łącznie netto 8.000 zł i 

taką kwotę przekazywał co miesiąc Marzenie Nowickiej – na zaspokojenie 

indywidualnych potrzeb każdego z nich oraz ich syna, a także na zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb rodziny (czynsz, energia elektryczna itp.). 

Marzena Nowicka podała, że od dnia 1 października 2018 r. – za namową 

partnera Pawła Kowalskiego – podjęła pracę na stanowisku kasjerki w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Jarocinie. Zarabia ona 1.700 zł netto miesięcznie. Wynagrodzenie za pracę jest 

jedynym źródłem utrzymania Marzeny Nowickiej. Poza synem nie ma ona nikogo na 

swoim utrzymaniu. Nie otrzymuje ona dla syna jakichkolwiek zasiłków czy innych 

świadczeń. Zarówno ona, jak i syn, nie mają żadnego majątku. W czasie, gdy Marzena 

Nowicka pracuje, małoletnim Mikołajem zajmuje się jej matka (babcia małoletniego 

Mikołaja) – Bożena Nowicka. Marzena Nowicka podkreśliła, że od czasu opuszczenia 

jej i syna przez Pawła Kowalskiego (do zerwania ich związku doszło z wyłącznej winy 

Pawła Kowalskiego) nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej jej i syna. 

Dodała, że ich sytuacja materialna byłaby lepsza, gdyby otrzymywała świadczenie 

wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie.  

  Paweł Kowalski nadal jest zatrudniony na stanowisku dyrektora w PKO Bank 

Polski S.A. Oddział 1 w Jarocinie i – według informacji uzyskanych w tym względzie 

przez Marzenę Nowicką – zarabia on co najmniej tyle, ile zarabiał w czasie, gdy 

pozostawali w konkubinacie. 



3 

 

Marzena Nowicka podała, że od połowy stycznia 2019 r. Paweł Kowalski w 

ogóle nie łoży na jej utrzymanie  oraz na utrzymanie ich wspólnego syna Mikołaja. Od 

lutego 2019 r. Paweł Kowalski tylko sporadycznie (raz albo dwa razy w miesiącu) 

przekazuje Marzenie Nowickiej maksymalnie po 200 – 300 zł. Od lutego 2019 r. 

Marzena Nowicka i małoletni Mikołaj korzystają z pomocy finansowej i rzeczowej 

rodziców Marzeny Nowickiej. Paweł Kowalski nie utrzymuje jakichkolwiek kontaktów 

z synem. 

Według Marzeny Nowickiej Paweł Kowalski – poza małoletnim synem 

Mikołajem – nie ma innych dzieci na swoim utrzymaniu. Jego obecna partnerka Natalia 

Dąbrowska nie pracuje. Natalia Dąbrowska z poprzedniego związku (z Arturem 

Szymańskim) ma dwuletniego syna Piotra Zielińskiego, dla którego otrzymuje alimenty 

w kwocie po 700 zł miesięcznie. 

Marzena Nowicka stwierdziła, że na zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej 

związku z Pawłem Kowalskim i ich małoletniego syna Mikołaja (czynsz, energia 

elektryczna itp.) jest niezbędna kwota po 1.500 zł miesięcznie. Na zaspokojenie 

usprawiedliwionych potrzeb Marzeny Nowickiej jest niezbędne po 2.300 zł miesięcznie, 

a na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego Mikołaja Kowalskiego – po 

1.200 zł miesięcznie. Gdy Marzena Nowicka i Paweł Kowalski „byli razem”, na 

zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb Pawła Kowalskiego przeznaczali po 2.300 zł 

miesięcznie.  

Marzena Nowicka podała, że nie podjęła z Pawłem Kowalskim próby mediacji 

ani innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu dotyczącego niełożenia przez 

Pawła Kowalskiego na utrzymanie jej i ich syna Mikołaja Kowalskiego. Taka próba nie 

została podjęta z uwagi na postawę Pawła Kowalskiego (oświadczył on, że będzie łożyć 

na utrzymanie Marzeny Nowickiej i ich syna maksymalnie po 200 – 300 zł miesięcznie, 

i tylko wtedy, gdy – jak twierdzi – „będzie go na to stać”) .  

 

Marzena Nowicka dowiedziała się, że w takiej sytuacji, w jakiej znalazła się (tj. 

w sytuacji opisanej powyżej) ma prawo domagać się od Pawła Kowalskiego 

przyczyniania się przez niego do zaspokajania potrzeb rodziny (z tego tytułu chciałaby 
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otrzymywać od Pawła Kowalskiego po 3.300 zł miesięcznie, poczynając od dnia 

wytoczenia powództwa). Dowiedziała się również, iż ma prawo domagać się od Pawła 

Kowalskiego jako byłego partnera alimentów na swoją rzecz (z tego tytułu chciałaby 

otrzymywać od Pawła Kowalskiego po 600 zł miesięcznie, poczynając od dnia 

wytoczenia powództwa). Chce, aby doszło do zasądzenia od Pawła Kowalskiego 

alimentów na rzecz syna Mikołaja Kowalskiego w kwocie po 900 zł miesięcznie 

(poczynając od dnia wytoczenia powództwa). Oczekuje, że radca prawny Mariusz 

Kołodziejski przygotuje właściwy pozew – oczywiście, także z żądaniem zasądzenia od 

Pawła Kowalskiego kosztów procesu. 

 

Marzena Nowicka przedłożyła radcy prawnemu Mariuszowi Kołodziejskiemu 

następujące dokumenty: 

- odpis zupełny aktu urodzenia Mikołaja Kowalskiego (Nr aktu urodzenia 

17/2016), 

- zaświadczenie Urzędu Miasta i Gminy w Jarocinie z dnia 2 kwietnia 2019 r. o 

zarobkach Marzeny Nowickiej za okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 marca 

2019 r. włącznie z rozbiciem na poszczególne miesiące. 

 

Marzena Nowicka podała swój nr PESEL: 87041392314. Podała również nr 

PESEL syna Mikołaja Kowalskiego: 16051433279.  

 

Marzena Nowicka podała też, że świadkami w sprawie mogą być: 

- jej matka Bożena Nowicka, zamieszkała w Jarocinie (kod pocztowy 63-200), 

ul. Okrężna 27  

oraz 

- jej przyjaciółka Sylwia Kaczmarek, zamieszkała w Jarocinie (kod pocztowy 63-

200), ul. Paderewskiego 2. 

Są to osoby, które „są w stanie potwierdzić to wszystko, co podała” (a o czym 

była mowa powyżej).  


