
PETITUM POZWU O SEPARACJĘ BEZ ORZEKANIA O WINIE Z WNIOSKIEM O OGRANICZENIE 
WŁADZY RODZICIELSKIEJ ORAZ Z WNIOSKAMI O ZABEZPIECZENIE 
 

Miejscowość, dnia ...................r. 
 

Sąd Okręgowy w ………………. 
Wydział Cywilny 
ul. ……………………. 

…-… …………. 
 
 

Powód:   ………………….ul. ……………………. , …-…. …… PESEL: ……………. 
Pozwana: ………………….ul. ……………………. , …-…. …… PESEL: ……………. 

 
Wartość przedmiotu sprawy: ……………………. 
 

POZEW O SEPARACJĘ 
 

z wnioskami o zabezpieczenie 
 
Działając w imieniu własnym, wnoszę o: 
 
1) orzeczenie separacji związku małżeńskiego zawartego dnia ……………… r. w ………………., zarejestrowanego w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w …………………., pomiędzy ………………… z domu …………….., ur. ……………….. r. w 
…………………., córką ……………………. z d. ……………………….,  a …………………….., ur. …………………. r. w ……………….., 
synem ….. z d. …………………….. (nr aktu małżeństwa: ……………..) –bez orzekania o winie; 
 
2) powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron, ………………., ur. 
………………………. r. w …………………., matce, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojcu do współdecydowania o 
istotnych sprawach dziecka, takich jak: wybór kierunku edukacji, wybór sposobu leczenia poważnej choroby, 
wyjazd na stałe za granicę; 
 
3) ustalenie, że miejscem zamieszkania małoletniego dziecka stron ………………, ur. …………….. r. w 
………………………., będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki; 
4) ustalenie kontaktów pozwanego z córką w następujący sposób: w każdy parzysty weekend roku, w sobotę od 
godz. ……….. do godz. ………. w miejscu publicznym w obecności kuratora sądowego –z wyłączeniem wakacji, 
ferii zimowych oraz ferii świątecznych, z obowiązkiem po stronie ojca do odbierania dziecka na kontakt z 
miejsca zamieszkania matki oraz odwożenia do miejsca zamieszkania matki po zakończonym kontakcie, z 
ustaleniem, że koszty obecności kuratora sądowego przy kontaktach będzie pokrywał pozwany; 
5)zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego dziecka stron kwoty ………. zł miesięcznie, tytułem alimentów 
płatnych z góry do 10. dnia każdego miesiąca do rąk powódki z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia 
terminowi płatności którejkolwiek z rat. 
 
Ponadto wnoszę o: 
 
6)udzielenie zabezpieczenia roszczenia z pkt 2i ustalenie, że na czas trwania postępowania w niniejszej sprawie 
miejscem zamieszkania małoletniego dziecka stron będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki; 
 
7)udzielenie zabezpieczenia roszczenia z pkt 4przez ustalenie na czas trwania  
postępowania w niniejszej sprawie kontaktów pozwanego z dzieckiem w następujący sposób: w każdy parzysty 
weekend roku, w sobotę od godz. ……. do godz. ……….. w miejscu publicznym w obecności kuratora sądowego – 
z wyłączeniem wakacji, ferii zimowych oraz ferii świątecznych, z obowiązkiem po stronie ojca do odbierania 
dziecka na kontakt z miejsca zamieszkania matki oraz odwożenia do miejsca zamieszkania matki po 
zakończonym kontakcie, z ustaleniem, że koszty obecności kuratora sądowego przy kontaktach będzie pokrywał 
pozwany; 
 



 
8) udzielenie zabezpieczenia roszczeń z pkt 5przez zobowiązanie pozwanego do łożenia na czas trwania 
postępowania kwoty ………… zł miesięcznie tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny (art. 27k.r.o.), ewentualnie 
tytułem alimentów na podstawie art. 133 §1k.r.o., płatnej z góry do 10. dnia każdego miesiąca do rąk powódki z 
odsetkami ustawowymi w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat; 
 
9) przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron dla wykazania następujących faktów: przyczyn rozkładu 
pożycia pomiędzy stronami, ustania wszelkich więzi między nimi, sytuacji opiekuńczo-wychowawczej 
małoletniego dziecka stron oraz jego kosztów utrzymania, a także sytuacji osobistej i finansowej stron; 
 
10) wysłuchanie przez sąd małoletniej ………………….. w trybie art. 2161k.p.c. dla wykazania następujących 
faktów: więzi łączącej małoletnią z każdym z rodziców, prawidłowości sprawowania przez każde z rodziców 
opieki nad dzieckiem, które z rodziców zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji; 
 
11) dopuszczenie dowodu z opinii psychologiczno-pedagogicznej Opiniodawczego Zespołu Sądowych 
Specjalistów – dla wykazania następujących faktów: sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego dziecka 
stron, więzi łączącej małoletnią z każdym z rodziców, prawidłowości sprawowania przez każde z rodziców opieki 
nad dzieckiem, predyspozycji opiekuńczo-wychowawczych stron, z którym z rodziców dziecko powinno mieszkać 
na stałe, które z rodziców zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji; 
 
12)przeprowadzenie dowodów z następujących dokumentów dla wykazania faktów wskazanych poniżej: 
 
a)Załącznik nr 1–odpis skrócony aktu małżeństwa stron –dla wykazania następującego faktu: zawarcia przez 
strony związku małżeńskiego; 
b)Załącznik nr 2–odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego dziecka stron –dla wykazania następującego 
faktu: pochodzenia małoletnich; 
c)Załącznik nr 3–potwierdzenie wysokości opłat za obiady w szkole; 
d)Załącznik nr 4–zestawienie potwierdzeń przelewów dokumentujących koszty utrzymania mieszkania w 
Augustowie (czynsz, kredyt na mieszkanie, internet, prąd); 
e)Załącznik nr 5–zestawienie potwierdzeń przelewów dokumentujących koszty związane z edukacją (rada 
rodziców, składki klasowe, świetlica, książki, wycieczki i wyjścia klasowe); 
f)Załącznik nr 6–zestawienie potwierdzeń przelewów dokumentujących koszty związane z zajęciami 
dodatkowymi (j. angielski, basen); 
g)Załącznik nr 7–faktury za paliwo oraz polisa ubezpieczeniowa samochodu; 
h)Załącznik nr 8–potwierdzenie przelewu za wizytę u dentysty; 
i)Załącznik nr 9–zestawienie potwierdzeń przelewów dokumentujących koszty związane z organizacją przyjęć 
urodzinowych oraz zakupem prezentów; 
j)Załącznik nr 10–zestawienie potwierdzeń przelewów dokumentujących koszty związane z wyjazdami 
wakacyjnymi; 
k)Załącznik nr 11–zestawienie potwierdzeń przelewów dokumentujących koszty wynagrodzenia opiekunki; 
l)Załącznik nr 12–potwierdzenie przelewu za wizytę u fryzjera; 
 
–wszystkie powyższe dokumenty dla wykazania następujących faktów: rodzaju i wysokości kosztów utrzymania 
małoletniego dziecka stron; 
 
m)Załącznik nr 13–zeznanie podatkowe stron za ………… r. –dla wykazania następującego faktu:  
sytuacji finansowej stron; 
 
n)Załącznik nr 14–korespondencja stron z kwietnia ………… r. zawierająca odmowę ze strony pozwanego 
partycypowania w kosztach utrzymania córki –dla wykazania następującego faktu: odmowy ze strony 
pozwanego łożenia na potrzeby rodziny; 
 
13) przeprowadzenie dowodu z przesłuchania następującego świadka: ………………., adres: ul. ……………………………. 
, … - …. …………… – dla wykazania następujących faktów: sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego 
dziecka stron oraz jego kosztów utrzymania, a także sytuacji osobistej i finansowej stron; 
 
 



 
14) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa 
procesowego, według norm przepisanych; 
 
15)rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powódki; 
16)skierowanie stron na mediacje –celem umożliwienia stronom wypracowania porozumienia rodzicielskiego. 
 
Na podstawie art. 187 § 1 pkt 3k.p.c. strona powodowa oświadcza, że pomiędzy stronami nie toczyły się 
mediacje, ani strony nie podjęły innego alternatywnego sposobu rozwiązania sporu. 
 
 
 


