.................., dnia ........ 200...r.
Do
Sądu Okręgowego
Wydział Cywilny
w .....................
Powód: XX
reprezentowany przez radcę prawnego ZZ
Pozwany: YY
Pozew
o separację i alimenty
W imieniu powoda XX , którego pełnomocnictwo załączam, wnoszę o:
1) orzeczenie separacji małżonków XX i YY pozostających w związku małżeńskim zawartym
dnia ...miesiąca.... ..r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w ......., nr aktu małżeństwa ../...., z winy
pozwanego;
2) powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi
stron: SS urodzonym dnia....miesiąca.....r. i CC urodzoną dnia ....miesiąca.... r. z określeniem, że
miejscem ich zamieszkania będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki XX;
3) zasądzenie od pozwanego YY na rzecz małoletnich dzieci stron: SS po ....zł (słownie) i CC
po ..... zł (słownie) miesięcznie tytułem udziału pozwanego w kosztach utrzymania i wychowania
dzieci, płatnych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie
uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z wymienionych kwot;
4) zasądzenie od pozwanego YY na rzecz powódki XX kosztów procesu według norm
przepisanych.
Ponadto wnoszę o:
5)wezwanie na rozprawę i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków:
a) KK, zam. w ...., ul. .........,
b) BB, zam. w ........,ul. ........,
c) LL, zam. w ......., ul. ......... ..
Uzasadnienie
Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ...... .
dnia....miesiąca...r.
Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa stron.
Z małżeństwa tego pochodzi dwoje małoletnich dzieci: SS urodzony dnia ... miesiąca..... r. i CC
urodzona dnia ....miesiąca.....r.
Dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci.
Pożycie stron ustało w ..........r. Pozwany YY prowadzi, poczynając od ..... r., działalność
gospodarczą w zakresie ......... .
Dowód: zaświadczenie Urzędu Gminy w ....... .
Od ....... r. małżonkowie z winy pozwanego pozostają w faktycznej separacji.
Dowód: przesłuchanie świadków: KK, BB, LL.
Wymienieni świadkowie stwierdzą ............... Ukształtowany stan stosunków małżeńskich stron jest
trwały.
Małoletnie dzieci stron uczęszczają do szkoły. Potrzeby ich od daty powołanego wyroku

alimentacyjnego znacznie wzrosły.
Jednocześnie wskutek długotrwałej choroby powódki zmuszona ona była poddać się operacji. W jej
następstwie powódka doznała istotnego ograniczenia możliwości wykonywania dotychczasowego
zatrudnienia.
Wynika z tego, że zarówno twierdzenia pozwu, jak i wnioski tam zawarte czynią żądania pozwu
uzasadnionymi.
ZZ
radca prawny
Załączniki:
1) odpis aktu małżeństwa stron,
2) odpis zaświadczenia o prowadzeniu
działalności gospodarczej,
3) odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci,
4) odpis pozwu i załączników.

