
 

 

(Miejscowość), dnia ………………………. 

 

Do 

Sądu Okręgowego 

w ………………………. (Krakowie, Warszawie, itp.) 

Wydział …………………. 

(adres) 

 

Powód:  Imię Nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL; 

 

Pozwany:  Imię Nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL – jak znamy; 

 

Opłata: 600 PLN (uiszczona przelewem na rachunek tut. Sądu – 

dowód w załączeniu) – w momencie składania pozwu można 

wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub w 

części. 

 

POZEW O ROZWÓD 

WRAZ Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA POBYTU DZIECKA 

ORAZ WNIOSKIEM O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA ALIMENTÓW 

 

Ja Imię Nazwisko, w imieniu własnym wnoszę o: 

 

1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki ………………. (imię i nazwisko) z 

pozwanym …………………………(imię i nazwisko), które to małżeństwo zostało zawarte 

w dniu …………………………….. roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w 

miejscowość (Nr aktu ………………………….), z zaniechaniem orzekania o winie/ z 

orzeczeniem wyłącznej winy pozwanego. 

 

2. powierzenie powódce ………………………(imię i nazwisko) wykonywania władzy 

rodzicielskiej nad ………………………….. (imię i nazwisko)  - małoletnim synem/córką 

stron, urodzonym w dniu ……………………….. roku w miejscowość (oznaczenie aktu 

urodzenia: ………./../../…./……), z jednoczesnym ograniczeniem pozwanemu opieki 

rodzicielskiej nad wyżej wymienionym synem do współdecydowania jedynie o 

istotnych sprawach dziecka, ponadto ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego 

dziecka Stron w każdorazowym miejscu zamieszkania Powódki (matki). 

 

3. ograniczenie kontaktów pozwanego poprzez ustalenie, iż widywanie się 

pozwanego z synem stron będzie miało miejsce w następujący sposób: w co 

pierwszą i trzecią środę następującego po sobie tygodnia w godzinach od 15:00 do 
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18:00 w miejscu zamieszkania małoletniego dziecka. (można także bardzo 

szczegółowo opisać np. w każdy drugi i czwarty weekend następującego po sobie 

miesiąca począwszy od piątku, od godziny 18:00, do niedzieli, do godziny 16:00, 

poza miejscem zamieszkania dziecka i bez obecności matki dziecka, z noclegami, z 

zobowiązaniem pozwanego do odebrania małoletniego dziecka z miejsca jego 

zamieszkania a następnie odwiezienia małoletniego dziecka po zakończonym 

kontakcie do jego miejsca zamieszkania; ponadto w latach parzystych od godziny 

15:00 Wigilii Świąt Bożego Narodzenia do drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia do 

godziny 16:00, z noclegami, z zobowiązaniem pozwanego do odebrania małoletniego 

dziecka z miejsca jego zamieszkania, a następnie odwiezienia małoletniego dziecka 

po zakończonym kontakcie do jego miejsca zamieszkania, zaś w latach nieparzystych 

od godziny 17:00 w Wielki Piątek Świąt Wielkanocnych do Wielkiego Poniedziałku do 

godziny 16:00, z noclegami, z zobowiązaniem pozwanego do odebrania małoletniego 

dziecka z miejsca jego zamieszkania, a następnie odwiezienia małoletniego dziecka 

po zakończonym kontakcie do jego miejsca zamieszkania.) 

 

4. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego ……………………… (imię i 

nazwisko) kwoty po 500 - 1500 zł (wybrać jedną kwotę) miesięcznie tytułem 

świadczenia alimentacyjnego, przy czym kwota ta ma być płatna do dnia 10. każdego 

miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z 

rat, płatne na rachunek bankowy powódki prowadzony przez ……………….. Bank S.A. 

nr. ……………………………………………. jako jego ustawowej przedstawicielki (kolejne 

dziecko – kolejny punkt) 

 

5. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm 

przepisanych. 

 

6. udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia na rzecz 

małoletniego ………………………… przez czas trwania procesu kwoty po 600 zł 

miesięcznie, przy czym kwota ta ma być płatna do dnia 10. każdego miesiąca z góry 

z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, płatna na 

rachunek bankowy powódki prowadzony przez ……………….. Bank S.A. nr. 

……………………………………………. jako jego ustawowej przedstawicielki (kolejne 

dziecko – kolejny punkt). 

 

7. udzielenie zabezpieczenia poprzez ustalenie, że na czas trwania niniejszego 

postępowania pieczę nad Imię Nazwisko – małoletnim synem Stron, urodzonym w 

dniu ……………………………………… roku w …………………….. powierza się powódce z 

jednoczesnym ustaleniem, że miejscem pobytu małoletniego Imię Nazwisko na ten 

czas będzie miejsce zamieszkania matki, tj. Imię Nazwisko, aktualnie: (pełny Adres). 
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Równocześnie wnoszę o: 

 

8. dopuszczenie i przeprowadzenie w toku postępowania następujących dowodów: 

 

z przesłuchania świadków w osobach: 

 

a) …………………………., wezwanie na adres ul. …………………………., kod i miasto,  

b)  …………………………., wezwanie na adres ul. …………………………., kod i miasto, 

c)  …………………………., wezwanie na adres ul. …………………………., kod i miasto, 

wszyscy na okoliczność trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron, 

możliwości zarobkowych stron oraz niegospodarności pozwanego (i inne fakty jak np. 

choroby, uzależnienia, zdrady), 

 

z przesłuchania Stron niniejszego postępowania na okoliczność trwałego i zupełnego 

rozkładu pożycia małżeńskiego stron, możliwości zarobkowych stron oraz 

niegospodarności pozwanego, uzasadnionych potrzeb małoletniego syna stron (i inne 

fakty jak np. choroby, uzależnienia, zdrady), 

 

z opinii biegłego sądowego, specjalisty psychologii dziecięcej na okoliczność ustalenia 

……………………………………………………, 

 

z wywiadu środowiskowego zawodowego kuratora działającego przy Sądzie 

Okręgowym w ……………………, siedziba: ………………………………………., jako Sądu 

właściwego dla obecnego miejsca zamieszkania powódki, na okoliczność ustalenia 

obecnej sytuacji bytowej i finansowej powódki, a także aktualnej sytuacji bytowej 

oraz opiekuńczo-wychowawczej małoletniego/j …………………………… (syn/córka 

Stron), wywiad kuratora powinien zostać przeprowadzony pod obecnym adresem 

powódki i dziecka, tj. ………………………………………………….; 

 

a także dowodów z dokumentów wskazanych i załączonych do niniejszego pozwu na 

okoliczność wykazania uzasadnionych potrzeb małoletniego syna stron, możliwości 

zarobkowych stron, niegospodarności pozwanego, braku więzi gospodarczej stron (i 

inne fakty jak np. choroby, uzależnienia). 

 

9. wydanie wyroku zaocznego, opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności 

w razie zaistnienia przesłanek z art. 340 k.p.c. 

 

10. zobowiązanie pozwanego ………………………… do przedłożenia w niniejszym 

postępowaniu, pod rygorem ujemnym skutków procesowych, następujących 

dokumentów: zeznań (deklaracji) podatkowych PIT-37 lub PIT-36 pozwanego za 

……………. rok (ostatni rok podatkowy), następnie przeprowadzenie dowodów z wyżej 
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wymienionych dokumentów celem ustalenia rzeczywistej sytuacji majątkowej 

pozwanego, jego możliwości zarobkowych, a w konsekwencji na okoliczność 

zasadności i wysokości zasądzenia od pozwanego alimentów na rzecz małoletniego/j 

……………………………….. (syna/córki Stron). 

 

Uzasadnienie 
 

Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w 

……………………….. w dniu ………………………………………. roku. Z tego małżeństwa w 

dniu ……………………………………. roku urodził się w  ……………………………. 

(miejscowość) syn/córka ……………………………………….. (imię i nazwisko). 

 

Dowód: 

- odpis skrócony aktu małżeństwa stron, 

- odpis skrócony aktu urodzenia syna/córki stron, 

- przesłuchanie stron. 

 

Ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania stron był lokal mieszkalny / dom 

jednorodzinny  przy ulicy ……………………….. (adres) w (miasto) – co uzasadnia 

właściwość tut. Sądu Okręgowego. Strony do dnia wniesienie niniejszego pozwu 

mieszkały razem we wskazanym lokalu/domu – jednakże w związku z przewidywaną 

wyprowadzką nie wnoszę o ustalenie sposoby korzystania z powyższego mieszkania 

przez tut. Sąd. 

 

(poniżej przykładowy opis stanu faktycznego) 
 

Początkowo małżeństwo stron układało się pomyślnie. Strony zamieszkały razem w 

mieszkaniu w …………………………………, kupiły wspólnie samochód. Jednak już po kilku 

miesiącach / lat od zawarcia związku małżeńskiego pożycie stron zaczęło ulegać 

systematycznemu pogorszeniu, w głównej mierze było to spowodowane 

niegospodarnością / nadużywaniem alkoholu (lub inne) pozwanego oraz brakiem 

jego zaangażowania w codzienne życie rodzinne.  

 

Strony od początku swojego małżeństwa miały osobne konta bankowe, pozwany nie 

przystał na prośby ze strony powódki aby to zmienić. Pozwany bez wiedzy powódki 

zaciągnął szereg kredytów i innych podobnych zobowiązań (zakupy na raty, pożyczki 

itp.) przez co popadł w kłopoty finansowe.  

 

Powódka odkryła, że wobec pozwanego toczy się obecnie kilka postępowań 

sądowych, a także egzekucja komornicza. W związku z powyższym powódka czując 
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zagrożenie dla bytu finansowego jej oraz ich małoletniego syna w 

………………………….. roku doprowadziła w drodze umowy notarialnej do 

wprowadzenie między stronami ustroju rozdzielności majątkowej. Pozwany nie chce 

zdradzić powódce w jakiej obecnie wysokości jest jego zadłużenie względem 

wierzycieli. Tłumaczył powódce, że to nie jej sprawa. Jednakże powódka dowiedziała 

się, że pozwany sprzedał bez jej zgody ich wspólny samochód, ponadto z domu 

zginęła cała biżuteria powódki w tym także obrączka i pierścionek zaręczynowy.  

 

W dodatku okazało się, iż pozwany nie płacił przez kilka miesięcy czynszu za 

mieszkanie które Strony wspólnie wynajmowały w ………………, pomimo że powódka 

przekazywała mu co miesiąc połowę kwoty tytułem tego czynszu, przez co Strony 

bezpowrotnie utraciły kaucje wpłaconą przed najmem właścicielowi mieszkania. 

 

Obecnie to powódka dba o płatności za wskazane mieszkanie, pozwany bardzo 

często z opóźnieniem dokłada jej miesięcznie kwotę ……………. zł z tego tytułu. W 

tym miejscu Powódka wskazuje, że opłaty za mieszkanie wynoszą około ……………….. 

zł miesięcznie. 

 

Wyraźnym przykładem na niegospodarność pozwanego w związku z powziętymi 

przez niego zobowiązaniami, jest nie wywiązywanie się przez pozwanego z umowy 

zawartej z ……………………………………. z siedzibą w Warszawie, przez co powyższa 

firma wypowiedziała pozwanemu umowę o świadczenie usług i obciążyła go karami 

umownymi. Należy nadmienić, iż pozwany zawarł powyższą umowę bez zgody i 

wiedzy powódki. 

 

Dowód: 

- kopia umowy pożyczki zaciągniętej przez pozwanego w …………………… 

- skan zajęcia wynagrodzenia pozwanego w ramach egzekucji komorniczej sygn. akt 

……………………………………., 

- wezwanie windykacyjne od …………………… z dnia ………………………………. roku, 

- inne dokumenty ……………………………………………. 

- przesłuchania świadka …………………………………. 

- przesłuchanie Stron. 

 

Pozwany od dłuższego czasu kompletnie przestał angażować się w życie i relacje 

jego rodziny. Nie dba o potrzeby rodziny, wręcz odseparował się od powódki i 

swojego syna. Strony nigdzie razem nie wychodzą, nie spędzają wspólnie czasu. 

Pozwany nie chce spotykać się ani z rodziną powódki ani z jej przyjaciółmi, sam zaś 

żadnych przyjaciół nie posiada. Pozwany jedynie pracuje i całymi dniami ogląda 

telewizje. Nie zwraca uwagi nawet na najpilniejsze potrzeby swojego małoletniego 

syna, jak jedzenie, toaleta, garderoba. To powódka zajmuje się całościowo domem i 
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dzieckiem, mimo że także pracuje na pełen etat w miejscowość w firmie 

………………………. na stanowisku …………………………. W tym roku powódka była sama 

z synem na wakacjach. 

 

Powyższe zachowanie pozwanego doprowadza do częstych kłótni między stronami, 

co zdaniem powódki źle wpływa na małoletniego syna stron. W dodatku uniemożliwia 

powódce prowadzenia jakiegokolwiek życia towarzyskiego. Dlatego też powódka chce 

jak najszybciej zmienić ten stan rzeczy. Powódka próbowała namówić męża do 

wspólnego udania się na terapię rodziną ale pozwany zawsze odmawiał.  

 

Co więcej od jakiegoś czasu pozwany zaczął nadużywać alkoholu. Jego dzień 

wygląda tak, że wraca z pracy, robi sobie sam coś do jedzenia (strony obecnie mają 

nawet podzieloną lodówką na produkty pozwanego i powódki wraz z synem), po 

czym ogląda telewizje popijając piwo/wino/wódka/whisky. Gdy powódka zwróci 

pozwanemu uwagę, iż powinien chociaż trochę się zaangażować w życie rodziny, to 

spotyka się z przemocą psychiczną w stosunku do jej osoby polegającą na 

wyzwiskach i przekleństwach kierowanych pod jej adresem.  
 

Tym samym Powódka utraciła jakiekolwiek oparcie w swoim mężu, strony śpią i 

jedzą oddzielnie. Ich wspólne relacje ograniczają się jedynie do codziennego mijania 

się w mieszkaniu.  

 

Powyższe spowodowało, że Strony całkowicie oddaliły się od siebie, między stronami 

nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a w konsekwencji powódka 

doszła do wniosku, że ich dalsze wspólne pożycie nie jest możliwie. Powódka już nie 

kocha pozwanego. Nie dostrzega ona jakiejkolwiek możliwości pogodzenia się z 

pozwanym. Strony aktualnie nie utrzymują więzi fizycznej, gospodarczej czy 

duchowej. 

 

Dowód: 

- dokumenty ……………………………………………, 

- przesłuchania świadków: ………………………………………, 

- przesłuchanie powódki. 

 

Z uwagi na zachowanie pozwanego, Powódka wnosi ponadto o ograniczenie 

pozwanemu praw rodzicielskich nad ich wspólnym małoletnim dzieckiem do 

współdecydowania jedynie o istotnych sprawach dziecka, jak również o ograniczenie 

kontaktów pozwanego z małoletnim w następujący sposób w co pierwszą i trzecią 

środę następującego po sobie tygodnia w godzinach od 15:00 do 18:00 w miejscu 

zamieszkania małoletniego dziecka. 
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Takie uregulowanie praw rodzicielskich pozwanego oraz jego kontaktów z małoletnim 

ma na celu jedynie dobro dziecka. 

 

Do chwili obecnej pozwany nie interesuje się życiem dziecka, a więc zasadny jest 

wniosek o ograniczenie mu władzy rodzicielskiej w przedstawionym zakresie. To 

Powódka dba o dobro i prawidłowy rozwój dziecka, który przebiega bez zakłóceń. 

Wobec powyższego zasadne jest zapewnienie dziecku dalszej stabilizacji i opieki 

matki, która tą opiekę sprawuje prawidłowo. 

 

Powódka wnosi również o ustalenie każdorazowego miejsca zamieszkania 

małoletniego syna stron w każdorazowym jej miejscu zamieszkania 

albowiem bowiem to powódka daję rękojmię należytego zajmowania się 

dzieckiem. 

 

Należy nadmienić, iż orzeczenie rozwodu między Stronami niniejszego postępowania 

nie stoi w sprzeczności z dobrem ich małoletniego syna, albowiem uregulowanie 

stosunków zgodnie z żądaniem niniejszego pozwu przyczyni się do zapewniania 

……………………………. (imię i nazwisko dziecka) poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, 

a także umożliwi mu prawidłowy rozwój. 

 

Dowód: 

- przesłuchania świadków: …………………………………………………, 

- przesłuchanie powódki. 

 

Nadto, powódka wnosi o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego w wysokości 

………………………….. zł miesięcznie, które uzasadniają aktualne zarobkowe możliwości 

pozwanego (praca na stanowisku ……………………………. w ………………………………….. 

w …………………………………. z dochodami miesięcznymi w wysokości ok. 

……………………. zł miesięcznie) oraz uzasadnione potrzeby małoletniego (w tym 

także: konieczność opłacenia przedszkola/ szkoły czy dodatkowych lekcji języka 

angielskiego / nauki śpiewy / sporty i inne).  

 

Syn stron uczęszcza do …………………………………. Przedszkola / Szkoły 

……………………….. w  ……………………………………… . Jest w zasadzie zdrowy / 

przewlekle chory na ……………………………………... Jak wyżej wskazano bezpośrednią 

pieczę nad nim sprawuje powódka. Syn stron pogodził się z tym, że jest 

wychowywany jedynie przez matkę, z którą jest bardzo silnie emocjonalnie związany. 

Na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego jest niezbędne po około 

…………………………………………………….. zł miesięcznie. 

 

Pozwany obecnie nie łoży w ogóle na utrzymanie syna a poza małoletnim synem 



8 

 

stron nie ma nikogo na swoim utrzymaniu. 

 

Matka małoletniego pokrywa praktycznie w całym zakresie wszystkie koszty 

utrzymania małoletniego syna związane z wyżywieniem, wychowaniem i leczeniem. 

Ponadto, matka organizuje czas wolny małoletniego, stara się zabierać go na 

spacery, organizować mu zabawy i różne inne atrakcje. 

 

Stosownie do treści art. 133 § 1 i 135 k. r. i o. rodzice są zobowiązani do świadczeń 

alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się 

utrzymać, a zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb 

dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.  

 

Należy zaznaczyć, iż przez usprawiedliwione potrzeby rozumie się nie tylko te 

elementarne, polegające na zapewnieniu minimum egzystencji. Chodzi bowiem o 

stworzenie uprawnionemu właściwych warunków bytowania odpowiadających jego 

wiekowi, stanowi zdrowia, zainteresowaniom, umożliwiających przy tym prawidłowy 

rozwój fizyczny i duchowy dziecka. 

 

W tej sytuacji wskazać należy, iż miesięczny koszt utrzymania dziecka stron wynosi 

ok. …………………………………. zł i na tę kwotę składają się: 

 

- wydatki na jedzenie w kwocie około - ………………….. zł/mc, 

- koszty przedszkola - ……………………………. zł/mc, 

- wydatki na ubrania około - …………………………. zł/mc, 

- wydatki na chemię i kosmetyki około - …………………………. zł/mc, 

- wydatki na lekarstwa i dentystę – ……………………… zł/mc, 

- wyjazdy i zajęcia dodatkowe – ……………………….. zł/mc, 

- wydatki na zabawki około – ……………………………… zł/mc. 

 

Dowód: 

- rachunki …………………………. 

- przelewy …………………………. 

- zaświadczenia ze szkoły/żłobka/przedszkola i inne dokumenty. 

 

Matka małoletniego czyni osobiste starania o wychowanie małoletniego i jego 

utrzymanie. Biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty utrzymania małoletniego, wskazać 

należy, iż w przeważającej części pokrywane są one przez matkę małoletniego, która 

ponadto cały swój wolny czas poświęca na sprawowanie osobistej opieki nad 

małoletnim synem. Matka małoletniego pracuje na utrzymanie siebie i dziecka jako 

…………………………….. na pełen etat w ………………………….. w firmie 

………………………………….., pobierając z tego tytułu wynagrodzenie netto 
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……………………………. zł. Ani ona, ani syn stron nie mają żadnego majątku 

przynoszącego dochód. 

 

Dowód: 

- PIT 11 pozwanego za rok …………………………………….., 

- PIT 37 powódki za rok ………………………………., 

inne dokumenty potwierdzające możliwości finansowe, 

- przesłuchania świadków: ……………………………….., 

- przesłuchanie stron. 

 

Trzeba mieć na względzie, iż rodzice – nawet ci znajdujący się w niedostatku – 

muszą dzielić się swoimi dochodami z dziećmi, które nie są w stanie się samodzielnie 

utrzymać. Ciężar wychowania spoczywa na matce. Stan taki uzasadnia, aby pozwany 

alimentował dziecko po ……………………………….. zł miesięcznie. W związku z możliwą 

przeprowadzką pozwanego do ………………………………………….., powódka imieniem 

małoletniego syna wnosi aby alimenty były płatne na rachunek bankowy powódki 

prowadzony przez …………………………… Banku SA nr. 

………………………………………………… jako jego ustawowej przedstawicielki. 

 

Dobro małoletniego syna Stron wymaga, aby Wysoki Sąd niezwłocznie, na czas 

niniejszego postępowania, udzielił zabezpieczenia zgodnie z treścią punktu 6 i 7 

petitum pozwu. 

 

Bez udzielenia żądanego przez powódkę zabezpieczenia istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo, wręcz graniczące z pewnością, że Strony w toku postępowania 

rozwodowego zaczną sobie nawzajem „wyrywać” syna, co spowoduje eskalację ich 

konfliktu, a także może wymusić interwencje policji czy pomocy społecznej.  

 

Stąd, z uwagi na dobro dziecka, na czas niniejszego postępowania, tak samo jak i po 

orzeczeniu rozwodu, muszą zostać przez Wysoki Sąd ustalone jasne reguły dotyczące 

codziennej pieczy i miejsca zamieszkania małoletniego syna Stron, a także jego 

kontaktów z rodzicami. 

 

To samo dotyczy kwestii łożenia przez oboje rodziców na swojego syna celem 

zaspokajania przez okres postępowania jego uzasadnionych potrzeb życiowych. 

 

Od początku małżeństwa powódka sprawowała codzienną i bezpośrednią opiekę nad 

małoletnim synem Stron, co zostało szeroko opisane na kanwach uzasadnienia 

niniejszego pozwu. To na powódce spoczywają codzienne obowiązki nad małoletnim 

synem.  
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Opisane w pozwie okoliczności jednoznacznie przemawiają za tym, by małoletni syn 

Stron na czas niniejszego procesu przebywał pod opieką powódki. 

 

Taki stan rzeczy przemawia także, za tym aby na czas postępowania pozwany został 

zobowiązany do łożenia na rzecz małoletniego syna Stron kwoty po 600 złotych 

miesięcznie tytułem świadczenia alimentacyjnego. Celem uniknięcie zaś dodatkowych 

konfliktów alimenty powinny być przez pozwanego uiszczane na rachunek bankowy 

powódki jako ustawowej przedstawicielki małoletniego syna. 

 

W związku z powyższym oba wnioski o zabezpieczenie w pełni zasługują na 

uwzględnienie. 

 

Wypełniając wymogi z art. 187 § 1 punkt 3 k.p.c., który stanowi, że pozew powinien 

czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać informacje, czy 

strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, 

a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia, 

powódka wyjaśnia, że przed złożeniem niniejszego pozwu kilkukrotnie podejmowała 

próbę rozmowy z pozwanym na temat wspólnego pozwu rozwodowego, niestety tego 

typu propozycje ze strony powódki zawsze spotykały się z wyraźnym sprzeciwem ze 

strony pozwanego. Obecnie zaś konflikt Stron uniemożliwia im porozumienie na 

każdym polu dotyczącym przedmiotu niniejszego postępowania, tj. odnośnie władzy 

rodzicielskiej, miejsca zamieszkania syna Stron, pieczy nad nim w toku postępowania, 

kontaktów czy alimentów. 

 

Tym samym za usprawiedliwione należy uznać, że powódka przed złożeniem 

niniejszego pozwu, nie podjęła wobec pozwanego oficjalnych prób ugodowych 

odnośnie żądań zawartych w pozwie. 

 

W przedstawionej tu sytuacji żądania powódki są uzasadnione. Uzasadnione są 

również wnioski o udzielenie zabezpieczenie. W tym stanie rzeczy pozew niniejszy 

jest konieczny.  

 

Z poważaniem 

 

 

………………………………………… 

               (imię i nazwisko – podpis powódki) 

 

 

Załączniki: 

- dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu, 

- odpis skrócony aktu urodzenia syna stron, 
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- odpis skrócony aktu małżeństwa, 

- inne …………………………………………. (wymienić wszystkie opisane w treści i załączone do pozwu 

dokumenty i pisma) 

- odpis pozwu wraz z załącznikami.  


