………, dnia ....................... roku
Sąd Rejonowy w …………
……. Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. ……………., …..-…. ………………

Powód: …………….. PESEL: .............................
ul. ……………., …..-…. ………………
Pozwany: ……………..
ul. ……………., …..-…. ………………
Wartość przedmiotu sporu: ………………
opłata sądowa: ZWOLNIENIE Z USTAWY
POZEW O PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY
W imieniu własnym, na podstawie art. 27 kro wnoszę o:
1. Zasądzenie od pozwanego ………………… na rzecz powoda ……………………….
kwoty …………………. zł miesięcznie tytułem przyczyniania się do zaspokajania
potrzeb rodziny, płatnych z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie w wypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;
2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do pisma na
okoliczności zawarcia związku małżeńskiego i posiadania wspólnych dzieci (skrócony
odpis aktu małżeństwa, skrócony odpis aktu urodzenia), możliwości zarobkowych
stron (deklaracje PIT, umowy o pracę), wysokości miesięcznych kosztów utrzymania
rodziny (rachunki);
3. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków:
a) ………………………., zam. ………………………………….
b) ………………………., zam. ………………………………….
c) ………………………., zam. ………………………………….
na okoliczność możliwości zarobkowych stron, braku przyczyniania się pozwanego do
zaspokajania potrzeb wspólnej rodziny stron, miesięcznych kosztów utrzymania;
4. Przesłuchanie stron postępowania na okoliczności przedstawione w piśmie;
5. Wydanie wyroku zaocznego w wypadkach prawem przewidzianych;
6. Nadanie orzeczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności;
7. Zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrotu kosztów procesu
według norm prawem przepisanych.
Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 3 kpc oświadczam, że przed wszczęciem postępowania strona
powodowa wielokrotnie podejmowała ze stroną pozwaną rozmowy dotyczące dobrowolnego
przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, natomiast wobec postawy strony
pozwanej koniecznym stało się wniesienie pozwu w niniejszej sprawie.
Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 1(1) kpc oświadczam, że datą wymagalności roszczenia jest 11
dzień każdego miesiąca.
Uzasadnienie

………………………….
Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do
wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra
rodziny, którą przez swój związek założyli (art. 23 kro).
Art. 27 kro stanowi, iż oboje małżonkowie zobowiązani są, każdy według swoich sił
oraz możliwości zarobkowych i majątkowych przyczyniać się do zaspokajania potrzeb
rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może
polegać także (w całości lub w części) na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na
pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
Przedstawione powyżej okoliczności wskazują, iż jedna ze stron w niewystarczający
sposób, pomimo posiadanych przez nią zdolności i możliwości, nie przyczynia się do
utrzymania wspólnej rodziny. Partycypowanie jedynie w części miesięcznych kosztów
mieszkania, albo nie ponoszenie ich w ogóle zasługuje na negatywną ocenę i wymaga
ingerencji sądu poprzez wydanie orzeczenia w sprawie. W przeciwnym wypadku całość
obciążeń spadnie na drugiego małżonka, co byłoby sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego i ogólnymi regulacjami z kro.
W tym stanie sprawy powództwo jest uzasadnione.

podpis
Załączniki:
- odpis pisma w wymaganej liczbie,
- skrócony odpis aktu małżeństwa
- skrócony odpis aktu urodzenia,
- spis kosztów,
- deklaracje PIT stron,
- umowy o pracę stron,
- rachunki potwierdzające koszty utrzymania.

