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UGODA ALIMENTACYJNA 
 

 
zawarta w ........................................., dnia ..................................., pomiędzy: 
                                            (miejscowość)                                                         (data) 
 

 

…..............................................................., zamieszkałym/ą w  ………………...………..… 
                        (imię i nazwisko uprawnionego)                                                                                                     (miasto) 
 
przy ul. …………………….................................................... , legitymujący/ą się numerem  
                                            (ulica, numer budynku oraz mieszkania)                           
                                                                            
PESEL …………………………….. i dowodem osobistym nr ……………………………… . 
                                         (PESEL)                                                                                                       (dowód seria i numer)                           
 
zwanym/ą w dalszej części umowy UPRAWNIONYM, a 
 
 
 
…..............................................................., zamieszkałym/ą w  ………………...………..… 
                        (imię i nazwisko zobowiązanego)                                                                                                     (miasto) 
 
przy ul. …………………….................................................... , legitymujący/ą się numerem  
                                            (ulica, numer budynku oraz mieszkania)                           
                                                                            
PESEL …………………………….. i dowodem osobistym nr ……………………………… . 
                                         (PESEL)                                                                                                       (dowód seria i numer)                           
 
zwanym dalej: ZOBOWIĄZANYM. 
 
 
 

§ 1. Przedmiot ugody 
 

1. Zobowiązany oświadcza, iż będzie wykonywać ciążący na nim ustawowy 

obowiązek płacenia alimentów na rzecz Uprawnionego wynikający z art. 133 par. 

1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.  

 

2. Strony ustalają zgodnie wysokość alimentów na kwotę ……………. zł miesięcznie  
                                                                                                                                           (kwota)  
                          
(słownie: ………………………………………………..… polskich złoty miesięcznie), 
                                                           (kwota słownie)  
 

płatne do …….... dnia każdego miesiąca. 
                   (dzień płatności)  

   

 



 
 Strona 2 z 3 

 

 

 

3. Płatność za alimenty Zobowiązany będzie realizować na konto bankowe: 
 

……………………………………………………………………………..., lub gotówką.  
                                                                   (numer konta)  
 

4. Pierwsza płatność nastąpi najpóźniej w dniu określonym w punkcie w 2 

niniejszego paragrafu. 

 

§ 2. Oświadczenia stron 
 

1. Strony oświadczają, iż nie roszczą wobec siebie żadnych pretensji w związku z 

zawarciem i wykonaniem niniejszej ugody. 

 

2. Strony oświadczają, że w przypadku zmiany stosunków polegających na 

zwiększeniu się usprawiedliwionych potrzeb Uprawnionego, a także możliwości 

zarobkowych Zobowiązanego, każda ze stron może żądać zmiany warunków 

ugody. 

 

3. Strony oświadczają, że niniejsza ugoda kończy ich spór w zakresie zobowiązań 

alimentacyjnych. 

 
§ 3. Pozostałe zapisy 

 

1. Niniejsza umowa wygasa samoczynnie w przypadku odpadnięcia przesłanek 

stanowiących podstawę obowiązku alimentacyjnego. 

 

2. Ugoda jest skuteczna i wciela się w życie z chwilą złożenia pod nią podpisów. 

 
3. W razie braku porozumienia co do modyfikacji treści ugody, a także w przypadku 

niewywiązywania się z ugody, każda ze stron ma prawo do wystąpienia z 

powództwem do sądu.  

 
4. W sprawach nieuregulowanych w ugodzie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu cywilnego. 
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5. Zmiana ugody wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 
6. Ugody sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 
  
.........................................                  ……………...................... 
         (podpis uprawnionego)                                                                                                                      (podpis zobowiązanego)                                                                                               
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