
Elbląg, dnia 3 kwietnia 2019 r. 

Do 
Sądu Okręgowego w Elblągu 
V Wydział Cywilny Rodzinny 

Powódka: Katarzyna Luty, zam. w Elblągu, ul. Śląska 2, 82-300 
Elbląg. PESEL: 11111111111 
Pozwany: Aleksy Luty, zam. w Elblągu, ul. Śląska 2. 82-300 El-
bląg. 

POZEW 

o separację z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych 

W imieniu własnym wnoszę o: 
1) orzeczenie separacji małżonków Katarzyny Luty i Aleksego Lutego pozostających w związku małżeńskim za-

wartym dnia 20 marca 2009 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Elblągu, nr aktu małżeństwa 76/02, z winy po-
zwanego; 

2) powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron: Feliksem 
Lutym urodzonym dnia 2 czerwca 2010 r. i Konstancją Luty urodzoną dnia 20 października 2011 r. z określe-
niem, że miejscem ich zamieszkania będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki Katarzyny Luty; 

3) zasądzenie od pozwanego Aleksego Lutego na rzecz małoletnich dzieci stron: Feliksa Lutego po 500 zł (pięćset 
złotych) i Konstancji Luty po 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie tytułem udziału pozwanego w kosztach 
utrzymania i wychowania dzieci, płatnych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi od-
setkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z wymienionych kwot; 

4) zasądzenie od pozwanego Aleksego Lutego na rzecz powódki Katarzyny Luty kosztów procesu według norm 
przepisanych. 
Ponadto wnoszę o: 

5) podwyższenie na czas trwania procesu do kwoty po 500 zł miesięcznie alimentów na rzecz małoletniego Fe-
liksa Lutego i po 400 zł miesięcznie na rzecz małoletniej Konstancji Luty płatnych od dnia 3 kwietnia 2019 r. 
do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkol-
wiek z wymienionych kwot zamiast zasądzonych na ich rzecz prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego – 
Wydział Rodzinny i Nieletnich w Elblągu z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt III RC 928/18, alimentów w wy-
sokości po 300 zł na rzecz Feliksa Lutego i po 200 zł na rzecz Konstancji  
Luty; 

6) przeprowadzenie dowodu z akt sprawy III RC 928/10 Sądu Rejonowego w Elblągu; 
7) wezwanie na rozprawę i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków: 

a) Walentego Banachowskiego, zam. w Elblągu, ul. Górnicza 11 m. 5, 
b) Eleonory Topolewskiej, zam. w Elblągu, ul. Ptasia 3, 
c) Stanisława Haluganowskiego, zam. w Elblągu, ul. Staszowicka 18 m. 11. 

Uzasadnienie 

Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Elblągu dnia 20 marca 
2009 r. 

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa stron. 
Z małżeństwa tego pochodzi dwoje małoletnich dzieci: Feliks Luty urodzony dnia 2 czerwca 2010 r. i Kon-

stancja Luty urodzona dnia 20 października 2011 r. 
Dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci. 
Pożycie stron ustało na przełomie 2017–2019 r. Pozwany Aleksy Luty prowadzi, poczynając od 2008 r., dzia-

łalność gospodarczą w zakresie prac geodezyjnych. 



Dowód: wydruk z CEiDG pozwanego. 
Początkowo prace te – w większości pomiary geodezyjne – wykonywał w pobliżu miejsca zamieszkania, 

a w miarę zdobywania doświadczeń i klientów rozszerzył swoją działalność, zwłaszcza w zakresie pomiarów 
i opracowań fotogrametrycznych, na obszar całego kraju. Częste i długotrwałe wyjazdy spowodowały rozluźnie-
nie, a z upływem czasu zerwanie więzi między małżonkami, zarówno w płaszczyźnie osobistej, jak i rodziciel-
skiej, a także ekonomicznej. Od 2017 r. małżonkowie z winy pozwanego pozostają w faktycznej separacji. 

Dowód: przesłuchanie świadków: Walentego Banachowskiego, Eleonory Topolewskiej, Stanisława Haluga-
nowskiego (adresy powyżej) oraz przesłuchanie stron, a także wnioskowane akta sprawy Sądu Rejonowego w El-
blągu, sygn. akt III RC 928/10. 

Wymienieni świadkowie stwierdzają narastającą agresję pozwanego jako ojca i męża wobec poszczególnych 
członków rodziny i uchylanie się od łożenia na utrzymanie małoletnich dzieci w wysokości odpowiadającej jego 
zarobkowym i majątkowym możliwościom. Ukształtowany stan stosunków małżeńskich stron jest trwały. 

Małoletnie dzieci stron uczęszczają do szkoły. Potrzeby ich od daty powołanego wyroku alimentacyjnego 
znacznie wzrosły. 

Jednocześnie wskutek długotrwałej choroby powódka zmuszona była poddać się operacji. W jej następstwie 
powódka doznała istotnego ograniczenia możliwości wykonywania dotychczasowego zatrudnienia. 

Dowód: karta informacyjna leczenia szpitalnego i zaświadczenie lekarskie. 
Istnieją więc podstawy do zmiany wysokości ustalonych na rzecz małoletnich dzieci świadczeń (art. 445 w zw. 

z art. 753 k.p.c.). Wzrost kosztów utrzymania małoletnich dzieci, wyrażający się sukcesywnie zwiększającymi się 
wydatkami na ich wyżywienie, naukę oraz niezbędną odzież, a także wydatków związanych z korzystaniem z lo-
kalu mieszkalnego, należą do powszechnie znanych, niewymagających dowodzenia. Dotychczas ukształtowane 
stosunki co do wykonywania władzy rodzicielskiej zyskały charakter stabilnych i wyrażane stanowisko stron 
w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi oraz określenia ich miejsca zamieszkania nie wy-
kazuje rozbieżności. Wynika z tego, że zarówno twierdzenia pozwu, jak i wnioski tam zawarte czynią żądania 
pozwu uzasadnionymi. 

Powódka próbowała polubownie rozwiązać spór, jednakże z uwagi na istniejący konflikt okazało się to nie-
możliwe.   

Katarzyna Luty 
Załączniki: 

1. odpis aktu małżeństwa stron 
2. wydruk z CEiDG pozwanego, 
3. odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci, 
4. informacja ze szpitala i zaświadczenie lekarskie, 
5. odpis pozwu i załączników, 
6. dowód uiszczenia opłaty sądowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS: 
1. Pozew składa się do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne miejsce zamiesz-

kania, jeśli chociaż jedno z nich nadal tam przebywa; w innych przypadkach pozew należy wnieść do 
sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy i tej podstawy nie ma, to do 
sądu właściwego dla m-ca zamieszkania powoda. 

2. Od pozwu o separację pobierana jest opłata stała w kwocie 600 zł. 
3. Gdy strony nie posiadają małoletnich dzieci i są zgodne co do faktu orzeczenia separacji wówczas mogą 

złożyć wniosek o orzeczenie separacji związku małżeńskiego. Wniosek rozpatrywany jest w postępowa-
niu nieprocesowym i pobierana jest od niego niższa opłata w kwocie 100 zł. 

4. Nieodłącznym elementem rozstrzygnięcia o separacji są kwestie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi 
małoletnimi dziećmi, o wysokości kosztów, w jakiej każde z małżonków jest zobowiązane do ponoszenia 
w związku z utrzymaniem i wychowaniem małoletnich dzieci, określenia sposobu korzystania ze wspól-
nie zajmowanego przez nich mieszkania, a także w kwestii ponoszenia winy rozkładu pożycia (z możli-
wością zaniechania tego rozstrzygnięcia na zgodne żądanie małżonków).  


