
UZASADNIENIE DLA ODPOWIEDZI NA POZEW O ROZWÓD ZAWIERAJĄCEJ STANOWISKO 
NIEZGODNE Z ŻĄDANIAMI POZWU ORAZ WNIOSKI O ZABEZPIECZENIE 
 

UZASADNIENIE 
 
Sytuacja w małżeństwie stron; wina w rozkładzie pożycia.  
 
Strony zawarły związek małżeński w dniu ………………… r. w ……………. Ze związku stron w dniu ……………………….. r. 
urodziło się jedno dziecko –córka ………………….. . Żadna ze stron nie ma innych dzieci. Dla powoda jest to 
pierwsze małżeństwo, dla pozwanej – drugie. Większość twierdzeń zawartych w pozwie nie polega na prawdzie. 
Pozwana nie zgadza się z wieloma twierdzeniami pozwu, które albo są nieprawdziwe, albo opisane w sposób 
selektywny. W ocenie pozwanej wyłączną winę za rozkład pożycia stron ponosi powód.  
 
 
 
Pozwana ma wobec męża następujące zarzuty, które w ocenie pozwanej spowodowały rozkład pożycia stron: 
1)opuszczenie rodziny bez wyraźnego powodu, bez uprzedzenia żony oraz bez jakichkolwiek wyjaśnień; 
2)nielojalność małżeńska, w tym niedochowanie żonie wierności. 
 
Wyprowadzka powoda; opuszczenie rodziny.  
Powód wyprowadził się z zajmowanego wspólnie z żona i córką mieszkania w dniu …………….. r. Nie uprzedził 
jednak żony o swoich planach, natomiast zdradził je małoletniej, niespełna ……….-letniej córce stron na dwa dni 
przed planowaną przez powoda wyprowadzką. Sama wyprowadzka powoda odbyła się na oczach dziecka, które 
akurat tego dnia z uwagi na niedyspozycję zdrowotną było w domu. Pozwana, będąc w pracy, odebrała telefon 
od przerażonej córki z informacją, z której wynikało, że powód spakował telewizor i opuścił mieszkanie, 
zawiadamiając, że odchodzi. Potem powód przyjeżdżał jeszcze kilkukrotnie do mieszkania stron pod 
nieobecność żony i bez uzgodnienia z nią zabierał różne sprzęty z mieszkania (m.in. ……………………………). 
Pozwana musiała odkupić wiele podstawowych sprzętów –do dziś natomiast nie ma ………………….., gdyż nie stać 
jej na taki zakup. Po wyprowadzce pozwany zamieszkał ……………………….., w wynajętym mieszkaniu. Nie ulega 
wątpliwości, że pozwany zaplanował wyprowadzkę. Świadczy o tym treść umowy najmu mieszkania 
………………………………, którą pozwana znalazła po opuszczeniu przez męża wspólnego mieszkania –umowa ta 
została zawarta przez powoda już …………………r. 
 
Dowód: 
1)Załącznik nr 2–umowa najmu mieszkania ………………… z dnia ……………….. r. zawarta przez powoda; 
2)zeznania świadków; 
3)przesłuchanie stron. 
 
Nielojalność małżeńska, w tym niedochowanie żonie wierności.  
 
Kilkukrotnie doszło do sytuacji, w których powód nie dochował żonie wierności małżeńskiej. W pierwszym 
okresie małżeństwa powód zarejestrował się na kilku portalach randkowych i był ich czynnym użytkownikiem. 
Po powrocie męża z jednej z delegacji służbowych pozwana znalazła w jego samochodzie damskie figi oraz 
paczkę prezerwatyw. Powód tłumaczył, że pożyczył auto koledze, który podczas delegacji spotkał się ze swoją 
kochanką. Mniej więcej od …………………… r. powód jest związany z inną kobietą –……………………….. Potwierdza to 
sprawozdanie z czynności detektywistycznych z dnia ……………………………….. r. sporządzone przez Agencję 
Detektywistyczną ……………………….., a także zeznania świadka ……………………………….,licencjonowanego 
detektywa z tej agencji. 
 
Dowód: 
1)Załącznik nr 3–wydruki stron internetowych wskazujących na logowanie się powoda na portal randkowy o 
podłożu erotycznym „………………………..”; 
2)Załącznik nr 4–sprawozdanie z czynności detektywistycznych z dnia ……………………….. r.; 
3)Załącznik nr 5–nagrania wraz z transkrypcjami; 
4)zeznania świadków; 
5)przesłuchanie stron. 



 
Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza małoletniego dziecka stron.  
 
Małoletnia córka stron ……………………, ur. ……………………… r. w …………………., ma obecnie …………. lat i chodzi do 
trzeciej klasy szkoły podstawowej. Dziewczynka ma poważne problemy z kręgosłupem, wymaga stałej opieki 
ortopedycznej oraz rehabilitacji. Dziewczynka mieszka z matką w mieszkaniu należącym do stron. 
 
Postawa rodzicielska powoda; kontakty ojca z córką.  
 
Postawa rodzicielska powoda budzi poważne zastrzeżenia. Po wyprowadzce z domu powód nie utrzymywał 
żadnych kontaktów z córką. Przez długi czas nie miał też z córką kontaktu telefonicznego. W tym okresie dziecko 
bardzo płakało z powodu opuszczenia rodziny przez ojca oraz z uwagi na to, że ojciec w ogóle się nią nie 
interesował. Dopiero po kilku miesiącach od wyprowadzki powód zabrał córkę na jeden weekend, a następnie 
na kilka dni podczas tzw. długiego weekendu majowego. Taka postawa powoda, nacechowana niestabilnością, 
nieregularnością kontaktów z córką, brakiem odpowiedzialności za dobrostan dziecka, a także brakiem woli 
współdziałania z pozwaną w kwestiach rodzicielskich, sprawia, że pozwana ma problem w dokonywaniu z 
mężem jakichkolwiek ustaleń rodzicielskich –uzasadnia to wniosek o ograniczenie powodowi władzy 
rodzicielskiej nad małoletnią córką stron do współdecydowania w określonych, wymienionych w petitum, 
istotnych sprawach dziecka. Osobiste starania pozwanej na rzecz wychowania dziecka. W związku z postawą 
rodzicielską męża całość osobistych starań na rzecz wychowania dziecka i bieżącej nad nim opieki spoczywa na 
pozwanej. To matka codziennie rano szykuje dziecko do szkoły i do niej zawozi, gotuje dziecku posiłki, zapewnia 
zaspokojenie wszelkich potrzeb, opiekuje się dzieckiem w chorobie, chodzi z dzieckiem do lekarza, w tym do 
specjalistów, utrzymuje stały kontakt ze szkołą, w tym chodzi na wywiadówki. Tym samym znaczną część 
obowiązków alimentacyjnych ze strony pozwanej wobec córki wysycają jej liczne osobiste starania na rzecz 
opieki i wychowania dziewczynki.  
 
Koszty utrzymania dziecka.  
 
Koszty utrzymania małoletniej są wysokie – średniomiesięcznie wynoszą ok. 3200 zł.  
 
Na kwotę tę składają się następujące wydatki: 
1)wyżywienie w domu –…. zł 
2)obiady w szkole –….. zł 
3)odzież, buty – …… zł 
4)artykuły higieny osobistej, środki czystości – …. zł 
5)udział małoletniej w kosztach eksploatacji mieszkania – …. zł 
6)wydatki szkolne –….. zł (składki klasowe –… zł rocznie, wycieczki szkolne – …. zł, Zielona Szkoła –… zł rocznie) 
7)zajęcia dodatkowe – …. zł (j. angielski –…. zł, basen –…. zł) 
8)artykuły papiernicze – …. zł 
9)dentysta –ok. … zł miesięcznie 
10)opieka medyczna –…. zł (wydatki związane z problemami z kręgosłupem: wizyty u ortopedy, rehabilitacja) 
11)pakiet medyczny –ok. … zł 
12)leki –… zł 
13)wyjazdy wakacyjne, ferie –…. zł 
14)rozrywka (kino, teatr) – …. zł 
15)książki, zabawki – … zł 
16)organizacja uroczystości –…. zł 
17)telefon komórkowy –… zł 
 
Suma: …… zł 
Dowód: 
1)Załącznik nr 6–zestawienie dokumentów dotyczących wydatków na utrzymanie dziecka (wyżywienie, 
kosmetyki i środki czystości, odzież, opłaty szkolne, zajęcia dodatkowe, opieka medyczna, badania lekarskie i 
leki, wyjazdy na ferie i wakacje, rozrywka); 
2)Załącznik nr 7–zestawienie dokumentów dotyczących kosztów utrzymania mieszkania; 
3)zeznania świadków; 
4)przesłuchanie stron. 



 
Poniżej zamieszczono krótki komentarz odnośnie do niektórych rodzajów kosztów utrzymania małoletniej 
…………….. 
 
Problemy zdrowotne. Jak już wspomniano powyżej, małoletnia Kunegunda ma poważne problemy z 
kręgosłupem, co sprawia, że jest pod stałą opieką ortopedy. Wizyta u ortopedy raz na pół roku to koszt … zł. 
Ponadto raz na pół roku konieczna jest rehabilitacji –…. zł za cały pakiet. Dziewczynka jest objęta pakietem 
medycznym w ramach zatrudnienia matki –koszt ok. …. zł. Matka regularnie chodzi z dzieckiem do dentysty –
średniomiesięczny koszt z tym związany to ok. … zł. 
 
Wydatki związane ze szkołą. Małoletnia chodzi do szkoły państwowej. Składki klasowe –… zł, Zielona Szkoła – 
….zł (jeden raz w roku –…. zł). Do tego dochodzi koszt wyjść klasowych –jest to średniomiesięcznie ok. … zł. 
 
Zajęcia dodatkowe.  
Małoletnia chodzi na dodatkowe zajęcia z j. angielskiego. Jest to koszt …. zł miesięcznie. Z uwagi na jej problemy 
z kręgosłupem konieczne są zajęcia na basenie –koszt …. zł miesięcznie. 
 
Organizacja uroczystości.  
Wydatki związane z organizacją uroczystości –ważnych wydarzeń w życiu dziecka –wynoszą ok. … zł 
średniomiesięcznie. Na koszty te składa się przyjęcie dla rodziny oraz przyjęcie dla rówieśników dziewczynki, 
które z reguły odbywa się na sali zabaw albo na kręglach. 
 
Wyjazdy na wakacje, ferie.  
Pozwana regularnie zapewnia dziecku odpowiedni wypoczynek w okresach wolnych od nauki szkolnej. Ze 
względu na problemy dziecka z kręgosłupem szczególnie wskazane są wyjazdy latem nad morze. Zimą 
dziewczynka spędza tydzień ferii na nartach. Średniomiesięcznie koszt wyjazdów na wakacje i ferie dla dziecka 
to … zł. 
 
Leki. Dziecko nie przyjmuje na stałe leków. Bierze je sezonowo. Są to paraleki w postaci preparatów 
uodparniających czy witamin, zaś okazjonalne leki na różnego typu sezonowe infekcje. Średniomiesięczny koszt 
leków dla dziecka to ok. …. zł. 
 
Koszty utrzymania mieszkania.  
Małoletnia mieszka wraz z matką w mieszkaniu należącym do stron. Koszty eksploatacji mieszkania są 
następujące: czynsz – …. zł, prąd –…. zł. Łącznie jest to suma …. zł, co sprawia, że udział małoletniej w tych 
kosztach wynosi …. zł. 
 
Partycypowanie powoda w kosztach utrzymania małoletniej córki stron.  
Od momentu wyprowadzenia się z domu powód nie łożył na dziecko. Jedynie okazjonalnie przelewał na konto 
klasowe córki niektóre składki –na wyjścia klasowe, na jedną wycieczkę itp. Były to jednak drobne i nieregularne 
kwoty. W rozmowie powód powiedział pozwanej, że jego celem jest płacenie jak najmniejszych alimentów –
najchętniej płaciłby alimenty w wysokości … zł miesięcznie. 
 
Sytuacja osobista, zawodowa i zarobkowa pozwanej.  
Pozwana ma …….. lat, ma wykształcenie wyższe. Pracuje w ………………………... Jej miesięczne dochody to 
aktualnie …………………… zł netto. Pozwana ma obciążenia kredytowe: spłaca kredyt hipoteczny na mieszkanie 
(rata miesięczna –…………………. zł). Po odliczeniu od jej dochodów kosztów obciążeń z tytułu kredytu pozwanej 
pozostaje kwota …………………… zł, z której musi pokryć koszty utrzymania mieszkania, a także inne 
usprawiedliwione potrzeby swoje i dziecka. Wobec braku wsparcia ze strony męża w bieżących wydatkach 
sytuacja finansowa pozwanej jest trudna. By zaspokoić wszystkie usprawiedliwione potrzeby swoje i dziecka, 
pozwana musi posiłkować się pożyczkami od rodziny i znajomych. Pozwana ma poważne problemy ze 
zdrowiem: cierpi na niedoczynność tarczycy, z tego powodu bierze na stałe leki oraz jest pod stałą opieką 
lekarza. Zaburzenia hormonalne pozwanej wpływają również na jej problemy o charakterze dermatologicznym, 
co wymaga stosowania specjalnych leków dermatologicznych i dermokosmetyków. 
 
Dowód: 



1)Załącznik nr 8–zestawienie dokumentów dotyczących wydatków na utrzymanie pozwanej (wyżywienie, 
kosmetyki i środki czystości, odzież, opieka medyczna, leki, wyjazdy na ferie i wakacje, rozrywka, kosmetyczka, 
fryzjer); 
2)Załącznik nr 9–zaświadczenie o zarobkach dotyczące pozwanej; 
3)zeznania świadków; 
4)przesłuchanie stron.  
 
Sytuacja osobista, zawodowa i zarobkowa powoda. Powód ma ………. lat. Ma wykształcenie wyższe 
ekonomiczne, zna biegle j. angielski. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zagranicznych firmach na 
stanowiskach kierowniczych. Obecnie pracuje w …………………… na stanowisku starszego ekonomisty. Zarabia ok. 
………………….. zł miesięcznie. 
 
 
Dowód: 
1)Załącznik nr 10–CV powoda oraz jego profil z portalu …………..; 
2)zeznania świadków; 
3)przesłuchanie stron. 
 
Wniosek o zabezpieczenie w zakresie alimentacji.  
 
Obecnie sytuacja pozwanej oraz małoletniej córki stron jest niestabilna. Powód po wyprowadzeniu się z domu 
zaprzestał łożenia na utrzymanie rodziny, w tym małoletniej córki. W efekcie małoletnia pozostaje na 
wyłącznym utrzymaniu matki, co jest sytuacją niedopuszczalną w sytuacji, gdy ojciec dziecka pracuje, uzyskuje 
regularne dochody oraz ma znaczne oszczędności. W dniu ………………. r., tj. …………. tygodnie po wyprowadzce 
powoda, pozwana zwróciła się do męża w formie mailowej w sprawie alimentów na dziecko z prośbą o 
ustalenie, w jakiej wysokości powód zamierza partycypować w kosztach utrzymania córki. Mail ten pozostał 
niestety bez odpowiedzi. W tej sytuacji niezbędne jest udzielenie zabezpieczenia w zakresie zobowiązania 
powoda do partycypowania w kosztach utrzymania rodziny – na podstawie art. 27k.r.o. –z datą od następnego 
miesiąca po wyprowadzeniu się powoda (wyprowadzka –dnia …………….. r.) i zaprzestania partycypowania w 
tych kosztach, tj. od dnia ……………………. r. Ewentualnie pozwana wywodzi to roszczenie na podstawie art. 133 § 
1 oraz art. 60 § 2k.r.o. 
 
Dowód: 
Załącznik nr 11–mail pozwanej do męża z dnia …………….. r. w sprawie alimentów na dziecko. 
 
Wniosek o zabezpieczenie w zakresie kontaktów ojca z dzieckiem.  
 
Postawa powoda względem małoletniej córki (opisana powyżej) wymaga odpowiedniego uregulowania jego 
kontaktów z córką – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Ze względu na powyższe pozwana wnosi o uregulowanie 
kontaktów powoda z małoletnią wg harmonogramu wskazanego w petitum odpowiedzi na pozew. 
Jednocześnie pozwana wnosi o udzielenie zabezpieczenia tego roszczenia w sposób określony w petitum 
niniejszego pisma z uwagi na to, że aktualnie sytuacja małoletniej jest niepewna i wymaga uregulowania na 
czas trwania postępowania w niniejszej sprawie. Celem odbudowania relacji powoda z córką zasadne jest, by 
jego kontakty odbywały się bez nocowania –małoletnia nie akceptuje nowej partnerki ojca i odmawia spędzania 
u niego dłuższych okresów. Z uwagi na długą przerwę w kontaktach małoletniej z ojcem zasadne jest również, 
by cztery pierwsze kontakty odbyły się w obecności kuratora sądowego, który będzie miał możliwość 
zaobserwowania, czy postawa opiekuńczo-wychowawcza powoda nie budzi zastrzeżeń oraz czy kontakty z 
ojcem są zgodne z dobrem dziecka. Zagrożenie zasądzeniem sumy pieniężnej w razie braku realizacji kontaktów 
z dzieckiem. Z uwagi na to, że dotychczasowa postawa powoda wobec córki była nieprawidłowa, a po 
wyprowadzce powód w sposób nieregularny kontaktował się z małoletnią, pozwana wnosi o zagrożenie przez 
sąd powodowi zasądzeniem sumy pieniężnej na rzecz pozwanej w kwocie ……….. zł za każdy nierealizowany 
bądź nieprawidłowo zrealizowany kontakt z dzieckiem. Wobec znacznych dochodów powoda suma …………….. zł 
za każdy nierealizowany bądź nieprawidłowo zrealizowany kontakt z dzieckiem nie będzie dla powoda 
nadmiernie dotkliwa, a jednocześnie jest na tyle znaczna, by motywować powoda do wykonywania jego 
obowiązków względem dziecka. Pozwana wnosi, by takie zagrożenie zostało orzeczone zarówno w wyroku 
kończącym postępowanie w niniejszej sprawie, jak i w postanowieniu zabezpieczającym w przedmiocie 
kontaktów, o którego wydanie wnosi się. Opłata sądowa od wniosków o zabezpieczenia. W niniejszym piśmie 



sformułowano trzy wnioski o zabezpieczenie. Wniosek o zabezpieczenie sformułowany w niniejszym piśmie 
dotyczy szeroko rozumianych roszczeń alimentacyjnych, a co za tym idzie na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zwolniony z opłaty sądowej. 
Natomiast wniosek o zabezpieczenie kontaktów oraz wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez zagrożenie na 
czas trwania postępowania zasądzeniem określonej sumy pieniężnej za brak realizacji kontaktów podlegają 
opłacie sądowej w wysokości po ……….. zł za każdy z nich (art. 68 pkt 1ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych). 
 

................................................................(własnoręczny podpis pełnomocnika pozwanej) 
 
Załączniki: 
 
 
 
 
 
 


