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Szczecin, dnia 13 maja 2019 r. 

 

 

Sąd Okręgowy w Szczecinie 

Wydział X Cywilny Rodzinny 

ul. Małopolska 17 

70-952 Szczecin 

 

 

Powódka: Katarzyna Jackowska,  

ul. Słowacka 32/2, 71-980 Szczecin  

PESEL  84011223423 

reprezentowana przez radcę prawnego Jana Nowak  

adres do doręczeń:  

Kancelaria Radcy Prawnego Jan Nowak  

ul. Kaszubska 40,  

7-234 Szczecin  

 

Pozwany: Tomasz Jackowski (adres),  

ul. Polna 3, 70-250 Szczecin   

PESEL 82012334567 

 

 

POZEW O ROZWÓD 

wraz z wnioskiem o zabezpieczenie  

 

 Działając w imieniu i na rzecz powódki Katarzyny Jackowskiej, pełnomocnictwo        

w załączeniu, wnoszę o: 

 

1. rozwiązanie małżeństwa powódki Katarzyny Jackowskiej oraz pozwanego Tomasza 

Jackowskiego, zawartego przed Kierownikiem Urzędu Cywilnego w Szczecinie          

w dniu 20 listopada 2001 roku, wpisanego do księgi małżeństw pod nr 1231234/01, 

przez rozwód z winy pozwanego; 

 

2. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią  Anną Jackowską 

ur. 06.02.2002 roku w Szczecinie, PESEL 12232345678; nad małoletnią Wandą 

Jackowską, ur. 15.01.2007 r. w Szczecinie, PESEL 01232345678, i małoletnim 

Mateuszem Jackowskim ur. 23.04.2009 r. w Szczecinie, PESEL 12342345678  matce 

Katarzynie Jackowskiej, ustalając miejsce zamieszkania dzieci w każdorazowym 

miejscu jej zamieszkania 
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3. pozbawienie władzy rodzicielskiej pozwanego Tomasza Jackowskiego nad 

małoletnią Anną Jackowską ur. 06.02.2002 roku w Szczecinie, PESEL 12232345678; 

nad małoletnią Wandą Jackowską, ur. 15.01.2007 r. w Szczecinie, PESEL 

01232345678, i małoletnim Mateuszem Jackowskim ur. 23.04.2009 r. w Szczecinie, 

PESEL 12342345678; 

 

4. zakazanie kontaktów Tomasza Jackowskiego z małoletnią Anną Jackowską           

ur. 06.02.2002 roku w Szczecinie, PESEL 12232345678; z małoletnią Wandą 

Jackowską, ur. 15.01.2007 r. w Szczecinie, PESEL 01232345678, i z małoletnim 

Mateuszem Jackowskim ur. 23.04.2009 r. w Szczecinie, PESEL 12342345678, 

 

5. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletnich Anny Jackowskiej, Wandy 

Jackowskiej i małoletniego Mateusza Jackowskiego alimentów w kwocie po 500,- zł 

miesięcznie na każde dziecko, płatnych na rachunek bankowy powódki do dnia 10 

każdego miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie opóźnienia     

w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od daty uprawomocnienia się wyroku, 

 

6. eksmisję pozwanego Tomasza Jackowskiego z lokalu mieszkalnego numer 2 przy       

ul. Polnej 5  Szczecinie,  

 

7. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków: 

- Alicja Robacka (wezwanie na adres: ul. Chopina 3; 71-987 Szczecin);  

- Krzysztofa Bartuch (wezwanie na adres: ul. Chopina 3; 71-987 Szczecin) 

na okoliczność trwałości i zupełności rozkładu pożycia małżonków, wyłącznej winy 

pozwanego w rozkładzie pożycia małżonków, przyczyn rozkładu pożycia małżonków, 

sytuacji majątkowej powódki, stanu zdrowia powódki i pozwanego, możliwości 

zarobkowych powódki, więzi emocjonalnej między małoletnimi dziećmi Stron             

a pozwanym, potrzeb małoletnich (itp.),  

 

8. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność 

trwałości i zupełności rozkładu pożycia małżonków, wyłącznej winy pozwanego        

w rozkładzie pożycia małżonków, przyczyn rozkładu pożycia małżonków, sytuacji 

majątkowej powódki, stanu zdrowia powódki i pozwanego, możliwości zarobkowych 

powódki, więzi emocjonalnej między małoletnimi dziećmi Stron a pozwanym, potrzeb 

małoletnich (itp.),  

 

9. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do niniejszego 

pozwu na okoliczności trwałości i zupełności rozkładu pożycia małżonków, wyłącznej 

winy pozwanego w rozkładzie pożycia małżonków, przyczyn rozkładu pożycia 

małżonków, sytuacji majątkowej powódki, stanu zdrowia powódki, możliwości 



3 

 

zarobkowych powódki, pogorszenia sytuacji majątkowej powódki, więzi emocjonalnej 

między małoletnim synem Stron a pozwanym, potrzeb małoletniego syna (itp.), 

 

10. zobowiązanie pozwanego do przedstawienia kopii rocznego zeznania podatkowego    

za rok podatkowy 2018 celem ujawnienia swojego stanu majątkowego poprzez […]; 

 

11. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów 

zastępstwa radcowskiego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej               

od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. 

 

Ponadto, powódka wnosi o:  

12. udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód 

poprzez: 

a) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 1.500,- zł  tytułem kosztów 

utrzymania rodziny płatnej do rąk powódki do dnia 10-ego każdego miesiąca        

z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie opóźnienia w płatności każdej raty 

poczynając od dnia wytoczenia powództwa,  

b) zakazanie kontaktów Tomasza Jackowskiego z małoletnią Anną Jackowską     

ur. 06.02.2002 roku w Szczecinie, PESEL 12232345678; z  małoletnią Wandą 

Jackowską, ur. 15.01.2007 r. w Szczecinie, PESEL 01232345678 i z małoletnim 

Mateuszem Jackowskim ur. 23.04.2009 r. w Szczecinie, PESEL 12342345678. 

 

Jednocześnie wnoszę o zwolnienie powódki od kosztów sadowych, tj. od opłaty sądowej    

od pozwu, ponieważ nie jest ona w stanie jej ponieść, bez uszczerbku utrzymania 

koniecznego siebie i rodziny.  

 

 

Uzasadnienie 

 

[…] 

 

podpis 

 

 

Załączniki: 

- odpis pozwu i załączników, 

- pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, 

- odpis skrócony aktu małżeństwa, 

- odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich, 

- rachunki, zaświadczenia o zarobkach itp. 

 


