
ODPOWIEDŹ NA POZEW O ROZWÓD ZAWIERAJĄCA STANOWISKO NIEZGODNE Z 
ŻĄDANIAMI POZWU ORAZ WNIOSKI O ZABEZPIECZENIE 

miejscowość, dnia ....................r. 
 
Sąd Okręgowy w ……………….  
I Wydział Cywilny 
al. …………………………… 
…-…..   
 
Powód: ……………………(adres w aktach) 
 
Pozwana: …………………….. (adres w aktach) 
PESEL: ……………………………  
 
Sygn. akt I C …………………….. 
 
ODPOWIEDŹ NA POZEW 
 
Działając w imieniu mojej Mocodawczyni na podstawie pełnomocnictwa, które przesyłam w załączeniu 
(Załącznik nr 1), w odpowiedzi na pozew z dnia ………………….. r., doręczony pozwanej w dniu ………………….. r., 
wnoszę o: 
1)rozwiązanie przez rozwód związku małżeńskiego stron zawartego dnia ………………….r. w ………………… przed 
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w …………………., nr aktu małżeństwa ………………………..  –z wyłącznej winy 
powoda; 
2)powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron ……………………., ur. …………………………. r. w 
………………………, matce z ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojca do współdecydowania o istotnych sprawach 
dziecka takich jak leczenie poważnej choroby oraz wybór kierunku edukacji; 
3) ustalenie, że miejscem zamieszkania małoletniej córki stron ……………………….., ur. ………………………… r. w 
……………….., będzie każdoczesne miejsce zamieszkania matki; 
4)ustalenie, że powód będzie kontaktował się z małoletnią …………………… w następujący sposób:  
a) w każdy parzysty weekend roku w sobotę od godz. 8.00 do godz. 18.00  
–z wyłączeniem wakacji, ferii zimowych oraz ferii świątecznych, 
b) wakacje –1–7 lipca, od godz. 10.00 w dniu 1 lipca, z obowiązkiem każdorazowego powrotu dziecka na noc o 
godz. 19.00, oraz 1–7 sierpnia, od godz. 10.00 w dniu 1 sierpnia, z obowiązkiem każdorazowego powrotu 
dziecka na noc do miejsca zamieszkania matki o godz. 19.00, 
c) ferie zimowe –od pierwszej soboty następującej po rozpoczęciu ferii od godz. 10.00, do drugiej soboty 
następującej po rozpoczęciu ferii do godz. 18.00, z obowiązkiem każdorazowego powrotu dziecka na noc do 
miejsca zamieszkania matki o godz. 18.00, 
d) Boże Narodzenie  
–w latach parzystych w Wigilię od godz. 9.00 do godz. 19.00,  
- w latach nieparzystych w pierwszy dzień świąt od godz. 9.00 do godz. 19.00, 
e)Wielkanoc –w latach nieparzystych w Niedzielę Wielkanocną od godz. 9.00 do godz. 19.00, w latach 
parzystych w Poniedziałek Wielkanocny od godz. 9.00 do godz. 19.00,z obowiązkiem po stronie ojca do 
odbierania dziecka na kontakt z miejsca zamieszkania matki oraz odwożenia do miejsca zamieszkania matki po 
zakończonym kontakcie; 
5)zagrożenie pozwanemu nakazaniem zapłaty na rzecz powódki kwoty po …………….. zł każdorazowo, jeżeli 
kontakt pozwanego z córką nie zostanie prawidłowo zrealizowany; 
6)zobowiązanie obydwu stron do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniej córki stron 
…………………….  i ustalenie, że pozwany będzie partycypował w tych kosztach w kwocie ……………… zł miesięcznie 
tytułem alimentów, płatnej z góry do 10. dnia każdego miesiąca do rąk pozwanej z odsetkami ustawowymi w 
razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od ………………………. r. (tj. od następnego 
miesiąca po wyprowadzce powoda i zaprzestania łożenia przezeń na utrzymanie małoletniej córki); 
7)zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kwoty w wysokości ………………….. zł miesięcznie tytułem alimentów, 
płatnych z góry do 10. dnia każdego miesiąca do rąk pozwanej z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia 



terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od ………………………. r. (tj. od następnego miesiąca po 
wyprowadzce powoda i zaprzestania łożenia przezeń na utrzymanie rodziny). 
 
Ponadto wnoszę o: 
8) udzielenie zabezpieczenia roszczeń z pkt 6i 7 
przez zobowiązanie powoda do łożenia na czas trwania postępowania kwoty …………………….. zł miesięcznie 
tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny (art. 27k.r.o.), ewentualnie –tytułem alimentów na podstawie art. 133 § 
1oraz art. 60 § 2k.r.o., w tym ……………. zł miesięcznie na rzecz małoletniej …………………………. oraz ………………… zł 
miesięcznie na rzecz pozwanej, płatnej z góry do 10. dnia każdego miesiąca do rąk pozwanej z odsetkami 
ustawowymi w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od …………………….. r.(tj. od 
następnego miesiąca po wyprowadzce powoda i zaprzestania łożenia przezeń na utrzymanie rodziny, w tym 
małoletniej córki); 
9)udzielenie zabezpieczenia roszczenia powódki zgłoszonego w pkt 4 niniejszego pozwu przez ustalenie, że 
pozwany na czas trwania postępowania będzie kontaktował się z córką w następujący sposób: 
a) w każdy parzysty weekend roku w sobotę od godz. 10.00 do godz. 15.00 –z wyłączeniem wakacji, ferii 
zimowych oraz ferii świątecznych, 
b) wakacje –1–7 lipca od godz. 10.00 w dniu 1 lipca, z obowiązkiem każdorazowego powrotu dziecka na noc o 
godz. 19.00 oraz 1–7 sierpnia od godz. 10.00 w dniu 1 sierpnia, z obowiązkiem każdorazowego powrotu dziecka 
na noc do miejsca zamieszkania matki o godz. 19.00, 
c) ferie zimowe –od pierwszej soboty następującej po rozpoczęciu ferii od godz. 10.00 do drugiej soboty 
następującej po rozpoczęciu ferii do godz. 18.00, z obowiązkiem każdorazowego powrotu dziecka na noc do 
miejsca zamieszkania matki o godz. 18.00, 
d) Boże Narodzenie –w latach parzystych w Wigilię od godz. 9.00 do godz. 19.00, w latach nieparzystych w 
pierwszy dzień świąt od godz. 9.00 do godz. 19.00, 
e) Wielkanoc –w latach nieparzystych w Niedzielę Wielkanocną od godz. 9.00 do godz. 19.00, w latach 
parzystych w Poniedziałek Wielkanocny od godz. 9.00 do godz. 19.00,z obowiązkiem po stronie ojca do 
odbierania dziecka na kontakt z miejsca zamieszkania matki oraz odwożenia do miejsca zamieszkania matki po 
zakończonym kontakcie, przy czym cztery pierwsze kontakty odbywające się w każdy parzysty weekend roku w 
sobotę od godz. 10.00 do godz. 15.00 odbędą się w obecności kuratora sądowego; 
10) zagrożenie pozwanemu w postanowieniu zabezpieczającym, o którego wydanie wnosi się w pkt 9, 
nakazaniem zapłaty na rzecz powódki kwoty po …….. zł każdorazowo, jeżeli kontakt pozwanego z córką nie 
zostanie prawidłowo zrealizowany. 
 
Wnoszę ponadto o dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów: 
- z załączonych do niniejszego pisma dokumentów: 
a)Załącznik nr 2–umowa najmu mieszkania we ………….. dnia ………………………….. r. zawarta przez powoda; 
b)Załącznik nr 3–wydruki stron internetowych wskazujących na logowanie się powoda na portal randkowy o 
podłożu erotycznym „……………..”; 
c)Załącznik nr 4–sprawozdanie z czynności detektywistycznych z dnia ……………… r.; 
d)Załącznik nr 5–nagrania wraz z transkrypcjami; 
–wszystkie powyższe dla wykazania następujących faktów:  
wyłącznej winy powoda w rozkładzie pożycia stron polegającej na opuszczeniu rodziny oraz na zdradzie 
małżeńskiej; 
e)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); 
f)Załącznik nr 7–zestawienie dokumentów dotyczących kosztów utrzymania mieszkania; 
g)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); 
–wszystkie powyższe dokumenty dla wykazania następujących faktów: rodzajów oraz wysokości kosztów 
utrzymania pozwanej; 
h)Załącznik nr 9–zaświadczenie o zarobkach dotyczące pozwanej; 
i)Załącznik nr 10–CV powoda oraz jego profil z portalu …………………. –dla wykazania następujących faktów:  
możliwości zarobkowych powoda; 



j)Załącznik nr 11–mail pozwanej do męża z dnia 15 lutego 2020 r. w sprawie alimentów na dziecko –dla 
wykazania następujących faktów: zwracania się pozwanej do męża o partycypowanie w kosztach utrzymania 
córki; 
12)z zeznań następujących świadków: 
a)……………………………. (detektywa), …………………………, ul. …………………….., …..-……….. …………….. –dla wykazania 
następujących faktów: przyczyn rozkładu pożycia, winy powoda za ten rozkład w postaci dopuszczenia się 
zdrady małżeńskiej;  
b) …………………. (przyjaciółki pozwanej), ul. ……………………. ……..-……… ……………………. –dla wykazania 
następujących faktów: przyczyn rozkładu pożycia, winy powoda za ten rozkład w postaci nieuzasadnionego 
opuszczenia rodziny oraz dopuszczenia się zdrady małżeńskiej, sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniej 
córki stron oraz możliwości zarobkowych stron i zaspokajania potrzeb rodziny przez pozwanego; 
c) ………………………….. (psychoterapeutki pozwanej), ul.  …………………………….. , ……..-……… ………………………. –dla 
wykazania następujących faktów: przyczyn rozkładu pożycia, winy powoda za ten rozkład w postaci 
nieuzasadnionego opuszczenia rodziny oraz dopuszczenia się zdrady małżeńskiej, sytuacji opiekuńczo-
wychowawczej małoletniej córki stron, wpływu sytuacji w małżeństwie na zdrowie psychofizyczne pozwanej; 
 
13)z przesłuchania stron –dla wykazania następujących faktów: przyczyn rozkładu pożycia, winy powoda za ten 
rozkład w postaci nieuzasadnionego opuszczenia rodziny oraz dopuszczenia się zdrady małżeńskiej, sytuacji 
opiekuńczo-wychowawczej małoletniej córki stron oraz możliwości zarobkowych stron i zaspokajania potrzeb 
rodziny przez  pozwanego. 
 
Ponadto wnoszę o: 
14)zobowiązanie powoda do: 
 
a)podania adresu świadka ………………….., obecnej partnerki powoda, a następnie dopuszczenie dowodu z zeznań 
tego świadka – dla wykazania następujących faktów: przyczyn rozkładu pożycia, winy powoda za ten rozkład w 
postaci dopuszczenia się zdrady małżeńskiej; 
 
b)złożenia do akt sprawy historii wszystkich rachunków bankowych, których powód jest właścicielem lub 
współwłaścicielem, za lata ……………….., a następnie dopuszczenie dowodu z tych dokumentów –dla wykazania 
następujących faktów: sytuacji majątkowej i zarobkowej powoda, kosztów jego utrzymania oraz poziomu jego 
życia; 
 
15)zwrócenie się przez sąd do Komisariatu Policji w ………………, ul. ………………….., …..-…… ……………… , o udzielenie 
informacji na temat interwencji Policji w miejscu zamieszkania stron, tj. pod adresem: ul. …………… , 
…………………., w tym podania okresu, w jakim dochodziło do interwencji, przyczyn tych interwencji, a także, czy 
Policja widziała potrzebę założenia Niebieskiej Karty, a jeśli tak, to z jakiego powodu; 
 
16) zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu, w tym ewentualnych kosztów zastępstwa 
procesowego, według norm przepisanych. 
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