Lublin, 20 maj 2008 roku

Sąd Rejonowy
w Lublinie
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Powódka
Maria Karp
ul. Mokra 4/22
20-343 Lublin
Pozwany
Jarosław Karp
ul. Mokra 4/22
20-343 Lublin
*Wartość przedmiotu sporu: 7200 zł

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
Wnoszę o:
1. zasądzenie od pozwanego Jarosława Karp na rzecz powódki Marii Karp tytułem
przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny kwoty 600 zł miesięcznie, poczynając od
29 maja 2008 roku. Kwota ma być płatna do 10. dnia kaŜdego miesiąca z góry;
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.
Nadto wnoszę o:
3. zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego Jarosława Karp do uiszczania
powódce Marii Karp po 600 zł miesięcznie przez czas trwania postępowania;
4. wezwanie na rozprawę oraz przesłuchanie świadka:
Jolanty Karpiel, zam. przy ul. Pawiej 3/7 w Lublinie.
Uzasadnienie
Strony są małŜeństwem od 13 lipca 2000 roku.
Dowód: odpis skrócony aktu małŜeństwa stron.
Z tego związku w dniu 30 maja 2001 roku w Lublinie urodził się syn, Adam Karp.
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia Adama Karp.
Powódka pracuje w sklepie zoologicznym przy ulicy Słonecznej 9 w Lublinie. Zarabia 1300zł
brutto miesięcznie. Z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad synem nie moŜe podjąć
dodatkowej pracy.
Dowód: zaświadczenie o zarobkach za okres 3 miesięcy.

Pozwany nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, mimo Ŝe posiada na to środki
finansowe. Pozwany pracuje w prywatnej firmie jako księgowy, gdzie zarabia 2700 zł brutto,
ale cały swój dochód przeznacza wyłącznie na swoje potrzeby.
Adam Karp obecnie ma 7 lat i wyliczona przez powódkę połowa kwoty niezbędna dla jego
utrzymania wynosi ….zł.
Pozwany mieszka razem z powódką, korzysta ze wszystkich urządzeń mieszkania, natomiast
nie łoŜy na jego utrzymanie. Powódka musi we własnym zakresie opłacać wszystkie
rachunki, utrzymać dziecko.
Dowód: zeznania świadka Jolanta Karp, kserokopie rachunków
Miesięcznie powódka na utrzymanie domu przeznacza: (opisać wydatki).
Dowód: kserokopie rachunków
( rachunki za wodę i gaz, telefon, telewizję kablową, potwierdzenie opłacenia, rachunki
dotyczące utrzymania i wychowania syna itp.).
Wobec takiego stanu rzeczy Ŝądanie powódki jest uzasadnione. Zasadny jest teŜ
wniosek o zabezpieczenie powództwa.

Maria Karp

Załączniki:
1. odpis skrócony aktu małŜeństwa stron
2. odpis skrócony aktu urodzenia
3. zaświadczenie o zarobkach powódki za okres 3 miesięcy
4. kserokopie rachunków
5. odpis pozwu i załączników.

*kwota stanowiąca wartość przedmiotu sporu to kwota jakiej Ŝądasz miesięcznie pomnoŜona
przez 12 miesięcy.

