Radom, 10 stycznia 2019r.
Sąd Rejonowy w Radomiu
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
Powodowie:Kacper Michalski PESEL 0387123456
Nadia Herbus PESEL 08120603456
Działający przez przedstawiciela ustawowego w osobie matki Pauliny Malczewskiej zam.
Sobieskiego 18/49, 26-600 Radom, PESEL 91070811364
Pozwany:
Daniel Malczewski
zamieszkały: ul. Wodna 19/1, 26-600 Radom
Wartość przedmiotu sporu: 14.400,00 (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych).
POZEW
o zasądzenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci pozwanego wraz z wnioskiem
o udzielenie zabezpieczenia
Niniejszym w imieniu własnym, wnoszę o:
I. Zasądzenie od pozwanego Daniela Malczewskiego na rzecz powodów alimentów w
kwocie po 600,00 zł (słownie sześćset złotych) miesięcznie, płatnych od dnia 1 grudnia
2018 r. do dnia 10-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w
razie zwłoki w płatności którekolwiek z rat do rąk przedstawicielki ustawowej lub też na
konto bankowe powódki prowadzone przez Bank Millenium o numerze 5581 6052 0200
0000 0365 0598 96,
II. zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej kosztów procesu według norm
przepisanych,
III o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego bądź adwokata do
prowadzenia niniejszej sprawy.
ponadto wnoszę o:
III. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powodów;
IV. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:
a. przesłuchania
przedstawicielki
ustawowej
na
okoliczność
wysokości
usprawiedliwionych potrzeb dzieci oraz faktu niedostatku;
b. zeznań świadka: Anna i Adam Tkaczyk, zamieszkali w Garno ul. Kłodzka 9, 26-625
Wolanów, na okoliczność wysokości potrzeb dzieci, sprawowania opieki nad nimi
przez przedstawicielkę ustawową, miejsca ich stałego pobytu,
wynagrodzenia osiąganego przez pozwanego w ramach stosunku pracy;
c. zeznań świadka Agnieszka Tkaczyk, Garno ul. Kłodzka 9, 26-625 Wolanów, na
okoliczność wysokości potrzeb dzieci, sprawowania opieki nad nimi przez
przedstawicielkę ustawową, miejsca ich stałego pobytu,

zobowiązanie pozwanego do przedłożenia podatkowej księgo przychodów i
rozchodów na okoliczność stanu majątkowego pozwanego, jego możliwości
zarobkowych,
e. zobowiązanie II Urzędu Skarbowego do przedłożenia deklaracji podatkowej PIT na
okoliczność dochodów, możliwości zarobkowych pozwanego,
V. Równocześnie wnoszę o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego
do uiszczania przez czas trwania procesu na rzecz małoletnich po 600,00 zł (słownie:
sześćset złotych) miesięcznie do momentu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej
sprawie do rąk powódki lub też na konto bankowe powódki prowadzone przez Bank
Millenium o numerze 5511 6022 0200 0000 0365 0598 96,
d.

Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub
innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie powód nie
jest zainteresowany polubownym rozwiązaniem sporu.
Uzasadnienie
Przedstawicielka ustawowa wraz z pozwanym pozostawała w związku małżeńskim
zawartym dnia 30.02.1969 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu.
Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa.
Ze związku tego zrodziły się dzieci – Kacper ur. 10.07.2014r. i Nadia ur. 1.1.2016r.
Dowód: skrócone odpisy aktu urodzenia powodów,
Do 29 listopada 2018r. pozwany zamieszkiwał wraz z pozostałymi członkami rodziny –
żoną i dziećmi pod adresem zam. Sobieskiego 8/49, 26-600 Radom. W tym bowiem dniu
wyprowadził się do swoich rodziców, gdzie pozostaje do dnia dzisiejszego. Dotychczas
czynił on nakłady na rzecz rodziny w kwocie około 2.000 zł. miesięcznie. Obecnie nie
pokrywa on żadnych kosztów założonej przez siebie rodziny.
Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą HYDRO Firma Handlowo
Usługowa z siedzibą w Radomiu. Z tego tytułu osiąga dochody w wysokości ok 4.000 zł
miesięcznie
Dowód: wydruk z CEiDG pozwanego
Dzieci mają obecnie 3 i 4,5 lat, więc szybko rosną i jestem zmuszona kupować im
ubranka praktycznie raz na miesiąc. Z tytułu żywności wymagają nakładów w kwocie 450 zł
miesięcznie. Dotychczas pracowałam i nie mogłam pozostawiać dzieci samych, dlatego
zapewniłam im opiekę w Przedszkolu w Radomiu ul osiedlowa. Przyjęty został syn, już 2 rok.
Córka zw. na niski wiek nie dostała tam miejsca. Z tego tytułu ponoszę koszt w wysokości ok
200 zł miesięcznie. Dojazdy do Przedszkola wynoszą mnie 150 zł miesięcznie. Po
wyprowadzce męża zostałam sama z dziećmi i musze z tytułu zawartej umowy opłacać
czynsz najmu w wysokości 1100zł miesięcznie, a media łącznie 170 zł miesięcznie.
Dodatkowo za internet i telefon płacę 157 zł miesięcznie.
Obecnie jestem na zasiłku wychowawczym, który przysługuje mi do końca stycznia
2019r. Zamierzam poświęcić się wychowaniu moich dzieci, gdyż nie stać mnie na

zapewnienie im prywatnej opieki, a praca chociażby na ćwierć etatu uniemożliwiłaby mmi
opiekę nad nimi. Moi rodzice, choć zawsze chętni do pomocy, pracują na pełny etat i nie są w
stanie fizycznie zapewnić opieki moim dzieciom – powodom. Z tytułu dochodów przyznano
mi na dzieci Świadczenie 500 + na dwójkę dzieci, świadczenie rodzinne po 95 zł, a zasiłek
wychowawczy wynosi 400 zł miesięcznie za córkę Nadię.
Dowód:
1. przesłuchanie przedstawicielki ustawowej, Anna i Adam Tkaczyk,
2. Decyzje MOPS.
Powodem wyprowadzki pozwanego od rodziny były nieustające kłótnie, zdrada
małżeństwa oraz znęcanie się nad małżonką – przedstawicielką ustawową.
Dowód: zeznania Sms od pozwanego
Wskazuję, że wielokrotnie próbowałam rozmawiać z mężem by do nas wrócił, jednak
bezskutecznie.
Dowód: zeznania przedstawicielki ustawowej.
Wniosek o pełnomocnik z urzędu motywuję tym, ze nie stać mnie na poniesienie jego
kosztów, brakiem wiedzy prawniczej jak również specyfiką sprawy. Dotąd nie miałam do
czynienia z Sądem.
W niniejszym stanie rzeczy powództwo jest konieczne i w pełni zasadne.
Załączniki:
1. odpis pozwu i załączników
2. odpis skrócony aktu małżeństwa;
3. odpis skrócony aktu urodzeń dzieci,
4. Decyzja MOPS
5. Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym

