
Radom, 22.03.2019r. 

 

Sąd Okręgowy w Radomiu 

I Wydział Cywilny 

Ul. Piłsudskiego 10 

26-600 Radom 

Powód: 

Rena Rolska 

Ul. Główna 19/38 

26-600 Radom 

PESEL: 85031201104 

 

Pozwany: 

Albert Rolski 

Ul. Sucha 4/6 m 17 

26-600 Radom 

Pozew o rozwód 

z wnioskiem o zwolnienie od kosztów  

i przyznanie pełnomocnika z urzędu 

 

Wnoszę o rozwiązanie mojego małżeństwa z pozwanym przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego  

Wnoszę o: 

1. ustalenie miejsca pobytu małoletnich dzieci Ernest Rolski ur.6.10.2003r., Paweł Rolski ur. 
18.03.2006 r., Kacper Rolski 18.03.2006 r., Bartłomiej Rolski ur. 16.02.2013 r., Mikołaj Rolski ur. 
16.02.2014 r., Jakub Rolski ur. 22.05/2017 r. przy matce,   

2. powierzenie władzy rodzicielskiej obydwojgu rodzicom bez ograniczeń jak i ustalenie kontaktów z 
dziećmi również bez ograniczeń, 

3. zasądzenie alimentów na rzecz małoletnich w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) na 
wszystkie dzieci,  

4. zwolnienie od kosztów sądowych w całości i ustanowienie pełnomocnika z urzędu, 



5. zwrócenie się do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu o dołączenie akt ustanowienia Niebieskiej 
Kart dla pozwanego 

UZASADNIENIE 

 

Strony funkcjonowały dobrze do jesieni ubiegłego roku. Przez ostatnie 8 lat razem pracowaliśmy w 
Norwegii, gdzie wspólnie pracowaliśmy jako kierowcy autobusów, mieliśmy przyzwoite mieszkanie, 
dobre warunki bytu, zarabialiśmy godziwe pieniądze. Urodziło się nam 6 dzieci.  

To „dobre życie” przerwało zwolnienie męża z pracy z jego winy. Nadużywał alkoholu i to w zasadzie 
zdecydowało o jego zwolnieniu. Zmuszeni zostaliśmy do powrotu do polski, gdzie zamieszkaliśmy w 
wynajętym mieszkaniu, przy ul. Suchej. Mąż stał się agresywny, nie obliczalny wręcz. Z 
niezrozumiałych powodów zamienił normalne życie w piekło. Zmuszona zostałam wyprowadzić się 
do też wynajętego mieszkania razem z dziećmi. Nie wyobrażam sobie z nim życia. Pracuję zawodowo 
jako kierowca autobus, zarabiam niewiele 3.227,40 zł brutto.  

Dowód: Faktura VAT 1/02/2019, akty USC  

Mąż praktycznie nie łoży na dzieci. Załączam zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym i 
dochodach.  

 

Załączniki: 
- 7 aktów USC 
-Faktura 
-oświadczenie o stanie rodzinnym, dochodach i majątkowym 
-kopia pozwu dla pozwanego 
 

 

 


