Gdańsk, dnia 20 czerwca 2017 r.
Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe
w Gdańsku
Wydział IV Rodzinny i Nieletnich
ul. 3 Maja 9a
80-801 Gdańsk

Powód:

Marek Kowalski
zam. ul. Krótka 8/11
80-810 Gdańsk
PESEL: 86110710828

Pozwany:

Monika Kowalska
zam. ul. Krótka 8/11
84-810 Gdańsk
PESEL: 83101811952

Wartość przedmiotu sporu:

24 000 zł (2 000 zł * 12 m-cy)

Pozew
o zobowiązanie do przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:
1. zasądzenie od pozwanej Moniki Kowalskiej na rzecz powoda Marka Kowalskiego tytułem
przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny kwoty po 2 000,00 zł miesięcznie, płatnej
do rąk powoda do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami za
opóźnienie w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat;
2. zasądzenie od pozwanej kosztów procesu wg norm przepisanych;
3. zobowiązanie pozwanej do przedłożenia aktualnego zaświadczenia o zarobkach;
4. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda;
5. udzielenie zabezpieczenia powództwa przez zobowiązanie pozwanej Moniki Kowalskiej. do
uiszczania powodowi Markowi Kowalskiemu po 1 500 zł miesięcznie przez czas trwania
procesu, płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami za
opóźnienie w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat;

6. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań Joanny Matuszewskiej w charakterze
świadka (wezwanie na adres: ul. Szara 2, 80-812 Gdańsk) na okoliczność: zajmowania się
przez powoda córkami, prowadzenia spraw domu, wykonywania pracy zarobkowej, braku
udziału pozwanej w prowadzeniu spraw domu, niewielkiego udziału pozwanej w zajmowaniu
się małoletnimi dziećmi, braku zaspokajania potrzeb rodziny;
7. dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodu z dokumentów wymienionych w uzasadnieniu
pozwu na okoliczności tam wskazane.
UZASADNIENIE
Strony zawarły małżeństwo dnia 7 maja 1997 roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego w Gdańsku za numerem 098/05/1997 i posiadają dwie córki małoletnią Annę urodzoną 10
maja 2005 r. oraz małoletnią Zuzannę urodzoną 12 czerwca 2009 r..
Dowód:

odpis skrócony aktu małżeństwa,
odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci – 2 szt.
Powód pracuje jako mechanik maszyn rolniczych i z tego tytułu osiąga wynagrodzenie w

wysokości 3 500 zł miesięcznie netto. Natomiast pozwana pracuje jako pracownik administracyjnobiurowy w firmie deweloperskiej i z tego tytułu osiąga wynagrodzenie 4 000 zł miesięcznie netto.
Dowód:

PIT 37 za rok 2016 małżonków
zaświadczenie o dochodach powoda z ostatnich 3 miesięcy
Ciężar utrzymania rodziny, w głównej mierze, spoczywa na powodzie. Powód ze swojego

wynagrodzenia opłaca wszelkie opłaty związane z mieszkaniem a także media, kupuje żywność,
chemię do mieszkania, pokrywa koszty zakupu lub naprawy sprzętów domowych oraz koszty
utrzymania małoletnich dzieci. Natomiast pozwana sporadycznie pomaga w utrzymaniu domu. Po
pracy zazwyczaj spotyka się ze znajomymi bądź spędza popołudnia u swoich rodziców. Sporadycznie
zrobi zakupy do mieszkania o średniej wartości 300 zł miesięcznie oraz raz na jakiś czas zabierze
dzieci na zakupy, jednakże nie są to zakupy zbieżne z potrzebami dzieci, lecz nastawione na
sprawienie im przyjemności i kreowanie dobrego wizerunku.
Dowód:

przesłuchanie stron
Średniomiesięczne koszty utrzymania rodziny stron wynoszą 3 500 zł, z czego: 1 200 zł rata

kredytu hipotecznego, 1000 zł to wydatki na jedzenie, 600 zł stanowią wydatki na indywidualne
potrzeby małoletnich dzieci, 700 zł to kwota przeznaczana na pozostałe wydatki związane z
utrzymaniem mieszkania oraz pozostałymi wydatkami rodziny.

Dowód:

przesłuchanie stron
spis kosztów utrzymania rodziny wraz z rachunkami
Podkreślenie wymaga fakt, że powód poza wykonywaniem pracy zarobkowej zajmuje się

również domem jak i wychowaniem małoletnich dzieci, na co przeznacza cały czas jaki pozostaje mu
po powrocie z pracy. Pozwana Podobnie jak w przypadku zakupów, zabiera dzieci raz na jakiś czas
dzieci w takie miejsca jak kino, parki rozrywki. Natomiast nie przejawia zainteresowania w kwestii
edukacji, wychowania, czy zdrowia córek.
Dowód:

przesłuchanie stron
zeznania świadka Joanny Matuszewskiej
Mając na względzie wysokość

dochodów

uzyskiwanych

przez

pozwaną a także

dochody powoda oraz zakres, w jakim powód przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny,
należy uznać, że dochodzona przez powoda kwota 2 000,00 zł miesięcznie tytułem przyczyniania się
przez pozwaną do zaspokajania potrzeb rodziny odpowiada jej możliwościom zarobkowym.
Ponadto oświadczam, że strony

nie

podjęły

próby

mediacji

ani

pozasądowego

zakończenia zaistniałego sporu, z uwagi na fakt, że pomimo wielokrotnych upomnień w tej
kwestii pozwana nie była zainteresowana takim sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
Mając na uwadze powyższe, pozew niniejszy jest konieczny i uzasadniony.

Marek Kowalski

Załączniki:
1. odpis pisma dla strony przeciwnej,
2. odpis skrócony aktu małżeństwa,
3. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci – 2 szt.,
4. PIT 37 za rok 2016 małżonków,
5. zaświadczenie o dochodach powoda z ostatnich 3 miesięcy,
6. spis kosztów utrzymania rodziny wraz z rachunkami.

