Opatów, dnia ........................... r.
Sąd Okręgowy w Kielcach
 I Wydział  Cywilny
ul. Seminaryjska 12 a
25-372 Kielce
Powód: Marian Kowalski
PESEL 65010702645
ul. Gronostajowa 27
70-231 Kielce
Pozwana: Zofia Kowalska 
ul. Żeromskiego 4
70-231 Kielce
POZEW O SEPARACJĘ
Działając w imieniu własnym, wnoszę o:
1)	orzeczenie separacji małżonków Zofii i Mariana Kowalskich, pozostających w związku małżeńskim zawartym dnia 5.05.2000 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opatowie, nr aktu małżeństwa 16/2000, z orzeczeniem o winie pozwanej;
2)	powierzenie powodowi wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką stron Jadwigą Kowalską, ur. 1.03.2005 r. w Szczecinie, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka;
3)	orzeczenie, że miejscem zamieszkania małoletniej Jadwigi Kowalskiej jest każdorazowe miejsce zamieszkania powoda;
4)	ustalenie kontaktów pozwanej z małoletnią Jadwigą Kowalską w ten sposób, że kontakty będą się odbywały w obecności ojca małoletniej bez możliwości zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania w każdy piątek od godz. 16:00 do godz. 20:00;
5)	zasądzenie od pozwanej na rzecz małoletniego dziecka stron, tj. córki Jadwigi Kowalskiej, alimentów w wysokości 800,00 zł miesięcznie, płatnych do 10. dnia każdego miesiąca z góry do rąk powoda, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z wymienionych kwot;
6)	zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu;
7)	dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do niniejszego pozwu, tj.:
a)	skróconego odpisu aktu małżeństwa stron, nr AC 00001234 na fakt pozostawania przez strony w związku małżeńskim,
b)	skróconego odpisu aktu urodzenia, nr AD 1234000 na fakt posiadania przez powoda i pozwaną wspólnego małoletniego dziecka,
c)	rachunku za odzież z dnia 28.08.2021 r., rachunku za odzież z dnia 26.09.2021 r., rachunku za odzież z dnia 22.10.2021 r., rachunku za przybory szkolne z dnia 27.08.2021 r., potwierdzenia uiszczania comiesięcznej opłaty za balet w wysokości 450,00 zł, umowy ze szkołą językową wraz z dowodem uiszczenia I raty opłaty za kurs w wysokości 800,00 zł na fakt wysokości ponoszonych przez powoda bieżących kosztów związanych z małoletnią, a także jej potrzeb,
d)	zaświadczenia o zarobkach powoda, zeznania podatkowego powódki za 2020 r. na fakt wysokości uzyskiwanych przez strony dochodów;
8)	dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków:
a)	Marianny Anielskiej (zam. ul. Gronostajowa 28, 70-231 Kielce ),
b)	Gwidona Anielskiego (zam. ul. Gronostajowa 28, 70-231 Kielce)
– każdego na fakt zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego między stronami, braku uczestniczenia przez pozwaną w finansowaniu bieżących potrzeb małoletniej, pokrywania samodzielnie przez ojca małoletniej bieżących potrzeb małoletniej, nieprzyczyniania się przez pozwaną do wychowania i utrzymania dziecka stron, sporadycznych kontaktów pozwanej z dzieckiem, niewywiązywania się przez pozwaną z obowiązków rodzicielskich, wysokości ponoszonych przez ojca małoletniej bieżących kosztów związanych z małoletnią, a także wysokości kosztów utrzymania małoletniej i jej potrzeb;
9)	przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na fakt zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego między stronami, braku uczestniczenia przez pozwaną w finansowaniu bieżących potrzeb małoletniej, pokrywania samodzielnie przez powoda bieżących potrzeb małoletniej, nieprzyczyniania się przez pozwaną do wychowania i utrzymania dziecka stron, sporadycznych kontaktów pozwanej z dzieckiem, niewywiązywania się przez pozwaną z obowiązków rodzicielskich, wysokości ponoszonych przez powoda bieżących kosztów związanych z małoletnią, a także jej potrzeb oraz możliwości zarobkowych powoda i pozwanej;
10)	zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu;
11)	w razie wyznaczenia posiedzenia przygotowawczego – o przeprowadzenie go również bez udziału powoda;
12)	rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda.
Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że powód wielokrotnie podejmował próby rozwiązania istniejącego między stronami sporu, jednak bez powodzenia.
Uzasadnienie
Strony są małżeństwem od 5.05.2000 r. Związek małżeński został zawarty przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Opatowie. Do chwili obecnej strony mieszkają w Kielcach.
Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa stron, nr AC 00001234.
Z małżeństwa tego urodziła się córka Jadwiga Kowalska, ur. 1.03.2005 r., PESEL 05030104056.
Dowód: skrócony odpis aktu urodzenia, nr AD 1234000.
Pożycie małżeńskie początkowo układało się dobrze, pozwana dbała o dom i przyczyniała się do zaspokajania potrzeb rodziny. Po narodzinach córki stosunki między małżonkami zaczęły się psuć. Wynikało to z faktu, że pozwana zaczęła tęsknić za trybem życia sprzed okresu macierzyństwa oraz żałować niezrealizowanych planów zawodowych, które jej zdaniem stały się już dla niej nieosiągalne. Powód natomiast doskonale odnalazł się w roli ojca i wszystko z przyjemnością podporządkował córce, w szczególności zainteresowania oraz plany zawodowe.
Stopniowo coraz więcej rzeczy zaczęło dzielić małżonków i ostatecznie doprowadziło to do całkowitego zerwania wszelkich więzi łączących małżonków – uczuciowych, a w następstwie tego również fizycznych i gospodarczych. Pozwana zaniedbała obowiązki rodzicielskie, zaczęła nadużywać alkoholu i prowadzić hulaszczy tryb życia. Pozwana na wszelkie uwagi ze strony powoda reaguje agresją. Pozwana względem powoda dopuszcza się zachowań powszechnie uznawanych za obraźliwe i wulgarne. Od 2011 r. małżonkowie pozostają w faktycznej separacji. W maju 2020 r. pozwana wyprowadziła się do koleżanki, zostawiając córkę pod opieką powoda.
Dowody: – przesłuchanie stron;
– zeznania świadka Marianny Anielskiej;
– zeznania świadka Gwidona Anielskiego.
Córka stron ma 16 lat i uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej, a także na dodatkowe zajęcia języka francuskiego oraz baletu. Na jej utrzymanie miesięczne wymagana jest kwota ok. 1600,00 zł.
Dowody: – rachunek za odzież z dnia 28.08.2021 r.;
– rachunek za odzież z dnia 26.09.2021 r.;
– rachunek za odzież z dnia 22.10.2021 r.;
– rachunek za przybory szkolne z dnia 27.08.2021 r.;
– potwierdzenie uiszczania comiesięcznej opłaty za balet w wysokości 450,00 zł;
– umowa ze szkołą językową wraz z dowodem uiszczenia I raty opłaty za kurs w wysokości 800,00 zł.
Pozwana pracuje w Agencji Nieruchomości Rolnych w charakterze inspektora i zarabia 4000,00 zł brutto miesięcznie, zaś od maja 2020 r. uchyla się od obowiązku partycypowania w kosztach wychowania i utrzymania córki. Powód pracuje w technikum samochodowym jako nauczyciel matematyki i zarabia 3000,00 zł brutto miesięcznie.
Dowody: – zaświadczenie o zarobkach powoda;
– zeznanie podatkowe pozwanej za 2020 r.;
– przesłuchanie stron.
Wobec powyższego żądana kwota alimentów na rzecz córki nie tylko odpowiada jej usprawiedliwionym potrzebom, ale także zarobkowym i majątkowym możliwościom pozwanej.
Podstawę prawną żądania separacji stanowi art. 611 § 1 k.r.o., zgodnie z którym, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.
Opłata sądowa w kwocie 600 zł stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c. została uiszczona bezpośrednio na rachunek bankowy sądu.
W takim stanie rzeczy orzeczenie separacji jest zasadne.
............................................................
Marian Kowalski
Załączniki:
1)	odpis pozwu wraz z załącznikami;
2)	skrócony odpis aktu małżeństwa stron, nr AC 00001234;
3)	skrócony odpis aktu urodzenia, nr AD 1234000;
4)	rachunek za odzież z dnia 28.08.2021 r.;
5)	rachunek za odzież z dnia 26.09.2021 r.;
6)	rachunek za odzież z dnia 22.10.2021 r.;
7)	rachunek za przybory szkolne z dnia 27.08.2021 r.;
8)	potwierdzenie uiszczania comiesięcznej opłaty za balet w wysokości 450,00 zł;
9)	umowa ze szkołą językową wraz z dowodem uiszczenia I raty opłaty za kurs w wysokości 800,00 zł;
10)	zaświadczenie o zarobkach powoda;
11)	zeznanie podatkowe pozwanej za 2020 r.;
12)	dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600,00 zł.

