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POSTANOWIENIE

Dnia 21 grudnia 2005 r.

\.;~

S~d Okr~gowy w Warszawie Wydzial IV Cywilny
w skladzie:

Przewodnicz~cy: SSR (del.) Dorota K~cka
Protokolant: Anna Drozdz

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2005 r. w Warszawie
na rozprawle
sprawy z powodztwa Katarzyny Gaworek -Goczynskiej
przeciwko Bogdanowi Goczynskiemu
0 rozwod,
w przedmiocie rozpoznania wnioskow 0 zabezpieczenie
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POSTANAWIA

zabezpieczyc powodztwo na czas trwania procesu, przez:
1. powierzenie matce dzieci Katarzynie Gaworek-Goczynskiej pieczy

nad corkami stron - Anny Goczynskiej i Aleksandry Goczynskiej;
- 2.-zas~dzenie -odBogdana Goczynskiego na potrzebyrodziny alimentow

w kwocie 7000 (siedem tysi~cy) zl, wyplacanych do r'tk powodki
Katarzyny Gaworek-Goczynskiej do 5 dnia kazdego miesi~ca z gory,
pocz~wszy od 01 wrzesnia 2005r, z odsetkami ustawowymi w
przypadku uchybienia terminowi platnosci.

" UZASADNIENIE
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Wnioskiem z dnia 09.12.2005r, (k.45), pelnomocnik powodki wni6s1 0
powierzenie powodce pieczy nad maloletnimi corkami stron, na czas trwania
procesu oraz zobowi~zanie pozwanego Bogdana Goczynskiego do lozenia na
rzecz rodziny alimentow w l~cznej kwocie 7000z1, miesi~cznie, przez czas
trwania procesu.

S~dustalil i zawaZyl co nast~puje:

Wnioski zasluguj~ na uwzgl~dnienie.
Ze zgromadzonego dotychczas post~powania dowodowego wynika, ze pozwany
Bogdan Goczynski ostatnie 1,5 roku przebywal w Australii i nie interesowal si~
rodzin'l, a po powrocie w lipcu tego roku w trakcie awantury pobil zon~ i jej 17-
letni~ cork~, swiadkami zdarzenia byly maloletnie Anna Goczynska i
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Aleksandra Goczynska (obdukcja lekarska k.9-13, zeznania Mileny Gaworek i
Katarzyny Gaworek-Goczynskiej (k.39-40). Po tym zdarzeniu powodka wraz z
dziecmi opuscila wspolny dom i zamieszkala w wynaj~tym lokalu. Wobec
powyzszego powierzenie pieczy nad dziecmi matce dzieci Katarzynie Gaworek-
Goczynskiej jest uzasadnione.

Zgodnie z art. 753§1 kpc, w sprawach 0 alimenty zabezpieczenie moze polegac
na zobowietzaniu obowietzanego do zaplaty uprawnionemu jednorazowo albo
okresowo okreslonej sumy pieni~Znej. W sprawach tych podstawet
zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.
Jak wynika z akt sprawy powodka dotychczas nie pracowala zawodowo,
zajmowala si~ wychowaniem corek urodzonych 04.01.1999r. Powodka
dotychczas ponosila wszystkie koszty zwietzane z potrzebami dzieci, i
utrzymaniem domu ze zgromadzonych przez strony oszcz~dnosci. Srednio w
miesietcu wydatki te wynoszet ok. 7000zl. Obecnie powodka i dzieci Setna
utrzymaniu rodzicow powodki. Powodka jest z zawodu nauczycielk:t szuka
pracy, jednak z uwagi na srodek roku szkolnego ma problemy zew znalezieniem
pracy.
Wedlug oswiadczenia powodki dochody pozwanego ksztaltujet si~ w granicach
15.000zl.

Art. 27§1 k.r.o naklada na oboje malzonkow, kazdego wedlug swoich sil i
mozliwosci zarobkowych i majettkowychdo zaspokajania potrzeb rodziny ktoret
zalozyli, a obcwiClZekten nie ustaje z chwilet-wystqpienicrprzez malzonka 0
rozwod, kazdy z malzonkow jest' rowniez w tym okresie obowietzany
przyczyniac si~ do zaspokojenia potrzeb rodziny, ponadto rodzina uprawniona
jest do konsumpcji i Zycia na takim poziomie jaki wyznaczajet jej dochody i
maj~tek, przy czym wszyscy jej czlonkowie winni korzystac z tego samego
standardu.
Maj~c na uwadze powyzsze S~d zas~dzil od pozwanego kwot~ 7000zl,
miesi~czniena potrzeby rodziny w okresie post~powania rozwodowego.
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