
 

 

Czy rodzice mogą domagać się alimentów od  swoich dzieci ? 
 

 

Często , kiedy wychowujemy dzieci nie liczymy czasu im poświęconego ani pieniędzy w nie 

zainwestowanych.  Wielu  rzeczy sobie odmawiamy , by nasze dzieci miały zaspokojone 

wszystkie potrzeby. 

Czasami jednak okazuje się, że dzieci gdy dorosną , założą własne rodziny  są tak pochłonięte 

swoim życiem, że zapominają o rodzicach.  Nie tylko nie odwiedzają ich , lecz również 

pozostają obojętne  na ich niedostatek. Usprawiedliwiają się przed sobą, że im też nie jest 

lekko.  

Ustawodawca jednak obliguje dzieci i wnuki do niesienia pomocy finansowej swoim 

najbliższym krewnym. 

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym  obowiązek dostarczania środków 

utrzymania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. 

Naszymi krewnymi w linii prostej są w pierwszej kolejności nasze dzieci a  następnie  nasze 

wnuki. Tak więc od tych osób możemy domagać się alimentów. Również taki obowiązek 

spoczywa na rodzeństwie. 

Powstanie obowiązku alimentacyjnego względem rodziców jest uzależnione od zaistnienia 

określonych przesłanek . Po stronie rodziców przesłanką jest  ich stan niedostatku , zaś dzieci  

muszą mieć możliwości zarobkowe by spełnić nałożony na nich obowiązek. 

Niedostatek oznacza sytuację w której rodzice nie są w stanie własnymi siłami samodzielnie 

zaspokoić  swoich usprawiedliwionych , podstawowych potrzeb. 

Wypełnienie obowiązku alimentacyjnego nie musi polegać wyłącznie na świadczeniach 

finansowych , pełnoletnie dziecko może również kupować rodzicowi leki, żywność, opał 

czyli wypełniać swój obowiązek w naturze. 

Nie są rzadkie sytuacje gdy do złożenia pozwu o alimenty nakłaniają pracownicy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej do których trafiają schorowani , zniedołężniali rodzice. 

Jest to jak najbardziej właściwe , pamiętać jednak należy , że alimentów od dzieci domagać 

się może rodzic , który sam właściwie ten obowiązek w swoim czasie wypełniał. Jeśli 

bowiem rodzic przez całe życie nie interesował się losem dziecka i nie płacił na nie 



alimentów a wystąpi z pozwem do sądu o alimenty na siebie  , sąd może takie żądanie oddalić 

jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

W sytuacji gdy jest kilkoro dzieci , to rodzice decydują od którego z dzieci zażądają 

wykonania obowiązku alimentacyjnego. Gdy zaś pozwą wszystkie dzieci , a ich sytuacja  

finansowa  jest zróżnicowana , sąd wydając wyrok  może zobowiązać do płacenia jedynie 

dzieci zamożniejsze oddalając powództwo co do pozostałych. 

 

Nie można również zapominać i o tym  , że macocha lub ojczym mogą również żądać 

alimentów od pasierba lub pasierbicy . Sytuacja taka jednak wymaga wyjaśnienia przez Sąd 

czy macocha lub ojczym mają własne naturalne dzieci  i jaka jest ich sytuacja majątkowa, jak 

długo i jakim staraniem macocha lub ojczym zajmowali się utrzymaniem i wychowaniem 

pasierbów. 

Przepisy nie określają jak długo ma być sprawowana opieka nad pasierbem , ale przyjmuje 

się, że krótki okres i jednorazowa skromna pomoc finansowa nie upoważniają macochy  czy 

ojczyma do ubiegania się w przyszłości o pomoc finansową  od pasierbów. 

Pasierb , który nie chce płacić na macochę , może się bronić wskazując , iż ma ona dzieci 

naturalne i to one w pierwszej kolejności powinny pomagać matce.  

Sąd może przychylić się do tej argumentacji i zwolnić go z alimentów , ale może też 

wyłącznie jego obciążyć tym świadczeniem, a dzieci naturalne zwolnić. Wreszcie może 

rozdzielić alimenty na wszystkie dzieci. Wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy. 

 

Pozew składa się do Sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego . 

Pozew jest wolny od opłaty sądowej. Rodzic , który stara się o świadczenie może również 

wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla niego adwokata z urzędu. 
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