Zabrze, dnia 23 lutego 2015 roku
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział XII Cywilny
ul. Kościuszki 15
44 – 100 Gliwice
Sygnatura akt:
Powódka:
Pozwany:

XII RC 2345/14,
Anna Kowalska,
Jan Kowalski.
WNIOSE K
O Z ABE Z PIECZ E NIE PO WÓ DZ TWA

Niniejszym wnoszę o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez:
1. zobowiązanie pozwanego Jana Kowalskiego do uiszczania na rzecz małoletniej
córki stron Marii Kowalskiej alimentów w kwocie po 800,00 złotych (słownie:
osiemset i 00/100) miesięcznie poczynając od dnia 01 lutego 2015 roku płatnych
do 10 - go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie
uchybienia terminu płatności do rąk powódki Anny Kowalskiej - do czasu
zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem,
2. zobowiązanie pozwanego Jana Kowalskiego do uiszczania powódce Annie
Kowalskiej alimentów w kwocie po 700,00 złotych (słownie: siedemset i 00/100)
miesięcznie poczynając od dnia 01 lutego 2015 roku płatnych do 10 - go dnia
każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu
płatności - do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.
U Z ASADNIE NIE
Pozwem z dnia 14 grudnia 2014 roku wniosłam o rozwiązanie małżeństwa stron
zawartego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zabrzu w dniu 25 stycznia 2000 roku
z wyłącznej winy pozwanego oraz zasądzenie od pozwanego alimentów w kwocie po
1.000,00 złotych miesięcznie na rzecz powódki oraz w kwocie po 1.200,00 złotych
miesięcznie na rzecz małoletniej córki.
Pozwany Jan Kowalski w odpowiedzi na pozew wniósł o orzeczenie rozwodu
z wyłącznej winy powódki oraz uznał żądanie w zakresie alimentów do kwoty 700,00
złotych miesięcznie na rzecz powódki oraz do kwoty 800,00 złotych na rzecz małoletniej
córki.
Do stycznia bieżącego roku pozwany dobrowolnie łożył alimenty w kwocie
1.500,00 złotych miesięcznie, jednak po rozprawie w dniu 30 stycznia 2015 roku
oświadczył, że zaprzestaje płacenia alimentów do czasu zakończenia sprawy, ponieważ
"nie musi ich płacić." W lutym bieżącego roku pozwany nie uiścił jakichkolwiek środków
na utrzymanie żony oraz małoletniej córki.

W tej sytuacji wydanie postanowienia zabezpieczającego na czas trwania
postępowania wydaje się być w pełni uzasadnione i konieczne.
Dotychczas przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że sytuacja
materialna pozwanego Jana Kowalskiego pozwala mu na uiszczanie alimentów w żądanej
we wniosku kwocie, tj. 1.500,00 złotych miesięcznie. Do stycznia bieżącego roku
pozwany dobrowolnie łożył alimenty w wyżej wymienionej kwocie, a w odpowiedzi na
pozew o rozwód uznał żądanie w tym zakresie.
Dowód:
- przesłuchanie stron na rozprawie w dniu 30 stycznia 2015 roku (w aktach sprawy),
- odpowiedź na pozew z dnia 07 stycznia 2015 roku (w aktach sprawy)
na okoliczność dobrowolnego łożenia alimentów w kwocie po 1.500,00 złotych miesięcznie.
Do akt sprawy zostało złożone między innymi zaświadczenie o zarobkach
pozwanego, z którego wynika że jego miesięczne dochody wynoszą około 5.500,00
złotych netto miesięcznie. Z kolei dochód pozwanego w 2014 roku wyniósł łącznie około
80.000,00 złotych (średnio 6.600,00 złotych miesięcznie). Powódka jest zatrudniona jako
pomoc kuchenna, a jej wynagrodzenie wynosi 1.300,00 złotych brutto miesięcznie.
Dowód:
- zeznanie PIT - 37 pozwanego za 2014 rok (w aktach sprawy),
- zaświadczenie o zarobkach pozwanego (w aktach sprawy),
- zaświadczenie o zarobkach powódki (w aktach sprawy)
na okoliczność sytuacji materialnej stron i wysokości ich dochodów.
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że przedmiotowe postępowanie
najprawdopodobniej będzie długotrwałe i potrwa co najmniej kilka miesięcy - strony
wniosły o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania kilkunastu
świadków, w tym trzech w drodze pomocy prawnej przed Sądem Rejonowym
w Wołominie oraz przed Sądem Rejonowym w Białej Podlaskiej.
Zabezpieczenie winno zostać udzielone poczynając od dnia 01 lutego 2015 roku,
albowiem pozwany po raz ostatni uiścił alimenty w dniu 23 stycznia bieżącego roku, zaś
od lutego zaprzestał ich dobrowolnego łożenia.

Anna Kowalska

Załącznik:
- odpis wniosku o zabezpieczenie powództwa.

