
Lublin, dnia 10 września 2008 roku 
 
 
Sąd Okr ęgowy  
w Lublinie 
Wydział II Cywilny  

  
Powódka:  
Anna Miś   
ul. Mokra 1/ 9  
20-343 Lublin  
  
Pozwany  
Robert Miś 
ul. Cicha 13/ 2  
20-343 Lublin   
  
  

Pozew o separację z orzeczeniem o winie 
 
Wnoszę o:  
1.  orzeczenie  separacji  małŜonków Anny Miś i Roberta Miś pozostających w związku 
małŜeńskim zawartym w dniu 1 lipca 1999 roku w USC w Lublinie, z winy pozwanego;  
2.  powierzenie  wykonywania  władzy  rodzicielskiej  nad  małoletnim  dzieckiem  stron 
Agatą Miś  obojgu  rodzicom,  z  tym  Ŝe miejscem  zamieszkania  dziecka  będzie 
kaŜdorazowe miejsce zamieszkania matki;  
3.  zasądzenie  od  pozwanego  Roberta Miś  na  rzecz  małoletniej  Agaty Miś kwoty  po  800  
zł miesięcznie  tytułem  udziału w  kosztach  utrzymania  i wychowania dziecka, płatnej do 10 
dnia kaŜdego miesiąca z góry, do rąk matki Anny Miś;  
4.  obciąŜenie pozwanego kosztami postępowania.  
Ponadto wnoszę o:  
5.  zobowiązanie  pozwanego  Roberta Miś do  łoŜenia  przez  czas  trwania postępowania na 
rzecz małoletniej córki Agaty Miś kwoty …… zł miesięcznie, płatnej do 10 dnia kaŜdego 
miesiąca do rąk matki;  
6. dopuszczenie dowodu z zeznań świadka Justyny Wlaź, zam. ul. Ciepła 6/7, 20-343 Lublin, 
na okoliczności podane w uzasadnieniu pozwu.  
  

Uzasadnienie 
  
Strony zawarły  związek małŜeński w  dniu  1 lipca  1999  roku w Urzędzie  Stanu Cywilnego 
w Lublinie.  Z  tego związku w  dniu  17  listopada  2001  roku  w Lublinie urodziło  się 
dziecko Agata Miś.  
Dowód: odpis skrócony aktu małŜeństwa.   
              odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.  
  
Od roku 2006 nasze poŜycie nie układa się dobrze. MąŜ miał problemy w pracy i zaczął 
naduŜywać alkoholu. Pod wpływem alkoholu staje się agresywny. Zdarzało się, Ŝe mąŜ nie 
wracał na noc do domu. Przestał interesować się sprawami dziecka i domu, a waŜniejsi stali 
się dla niego koledzy. 



Powódka głównie ze względu na dziecko czyniła starania o utrzymanie związku 
małŜeńskiego. Proponowała męŜowi terapię odwykową dla jego dobra i dobra całej rodziny, 
by zacząć Ŝycie od nowa. Jednak prośby nie odniosły skutku i mąŜ nadal naduŜywał alkoholu. 
Często się awanturował i wówczas wzywana była Policja. 
Od roku strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa, nie współŜyją fizycznie. 
Dowód: zeznania świadka Justyny Wlaź. 
 
MąŜ nie łoŜy na utrzymanie córki. Na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej 
niezbędne jest około ……zł. Córka uczęszcza na dodatkowe zajęcia…….( wypisać jakie), na 
które powódka przeznacza około  …… zł  miesięcznie.  Resztę  pieniędzy  przeznacza  na  
zwykłe codzienne wydatki na dziecko…..(moŜna wypisać na jakie). Z uwagi na to, iŜ dochód 
pozwanego jest większy niŜ powódki, Ŝądanie zasądzenia alimentów w kwocie ……zł jest 
uzasadnione. Pozwany  pracuje  w  prywatnej  firmie,  osiąga  dochód  około  3000  zł  brutto  
miesięcznie. Dodatkowo  osiąga  dochód  w  wysokości  około  1000  zł. miesięcznie  
pracując  na  umowy-zlecenia. Powódka pracuje jako księgowa, zarabia 2000 zł miesięcznie 
brutto i nie posiada innych źródeł dochodu.   
Dowód: zaświadczenie o zarobkach powódki; 
        zaświadczenie o zarobkach pozwanego (wnoszę o zobowiązanie pozwanego przez        

Sąd do jego złoŜenia);      
              kserokopie umów zlecenia pozwanego;  
              kserokopie rachunków. 
 
Powódka wnosi o orzeczenie separacji z winy pozwanego, jako Ŝe w Ŝadnym stopniu nie 
przyczyniła się do rozkładu poŜycia małŜeńskiego.      
Z tych powodów wnoszę jak na wstępie.  
  
 
                                                                                                                                       Anna Miś   
  
 
Załączniki:  
1.  odpis skrócony aktu małŜeństwa  
2.  odpis skrócony aktu urodzenia dziecka  
3.  zaświadczenie o zarobkach powódki  
4.  kserokopie umów zleceń pozwanego  
5.  kserokopie rachunków 


