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PRZYKŁAD   

Sulęczyno, dnia …………….   
                                                              
                                                         

Sąd Rejonowy   

                                                           w Kartuzach  

                                                           III Wydział Rodzinny i Nieletnich   
   
   
   

Wnioskodawczyni:  

Maria N. 

zam.   

Uczestnik postępowania:  

Jan N.   

zam.   
   

WNIOSEK   

o nakazanie wypłacania jednemu z małżonków wynagrodzenia za 

pracę drugiego z małżonków   
   

   

Wnoszę o    

1. nakazanie Przedsiębiorstwu Budowlanemu  siedzibą przy ul…………………, aby 

przypadające uczestnikowi postępowania - Janowi N. - wynagrodzenie wypłacała w 

całości do rąk żony uczestnika - wnioskodawczyni Marii N. 

2. obciążenie uczestnika kosztami postępowania   
   

Uzasadnienie   
   

Wnioskodawczyni Maria N. zawarła z uczestnikiem postępowania Janem N. w dniu   

……….. r. związek małżeński. Ze związku tego urodziło się dwoje dzieci - Ewa lat 17 i 

Zuzanna lat 6.   

Dowód:  

odpis skrócony aktu małżeństwa,  

odpisy skrócone aktów urodzenia.   
   

Wnioskodawczyni pracuje w charakterze nauczycielki w przedszkolu ……. i z tego tytułu 

osiąga dochody w kwocie 2400,00 zł miesięcznie. Nie ma żadnego innego źródła utrzymania. 

Dowód: zaświadczenie z miejsca pracy.   
   

Uczestnik, Jan N., jest kierownikiem budowy. Pracuje w przedsiębiorstwie budowlanym Jana 

M. i Jeremiego P. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 4500,00 zł.   

Strony mieszkają razem i pozostają we wspólności małżeńskiej.   

Dowód: zaświadczenie o zarobkach, przesłuchanie stron.   
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Trzy miesiące temu mąż przestał przeznaczać jakiekolwiek środki na utrzymanie domu. 

Stwierdził bowiem, iż nie jestem gospodarna, wydaję niepotrzebnie pieniądze i powinnam 

zacząć oszczędzać. Nie wiem, co mąż robi ze swoim wynagrodzeniem, coraz częściej 

przebywa on poza domem.   

Dowód: zaznanie świadka Piotra M., zam. ………………., przesłuchanie stron.   

   

Na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i rodziny nie wystarcza mi moja pensja.  

Zmuszona jestem pożyczać pieniądze na dom.   

Dowód: zeznania świadka Natalii J., zam. ………………………...   
   

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.   

Maria N.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  

Załączniki:   

1) odpis skrócony aktu małżeństwa,   

2) odpisy skrócone aktów urodzenia,   

3) zaświadczenia z miejsc pracy o wysokości zarobków,   

4) odpis wniosku.   
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Notka do wzoru - Wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia 

za pracę drugiego małżonka 1   

   

Uwagi materialnoprawne   

1. Podstawa obowiązku. W myśl art. 28 § 1 KRO, jeżeli jeden z małżonków pozostających we 

wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb 

rodziny, sąd może nakazać, aby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające temu 

małżonkowi były w całości albo w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Zamiast więc 

występować z powództwem o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny (na podstawie art. 27 

KRO), małżonek uprawniony do świadczeń, o których mowa, może złożyć wniosek według 

przedstawionego tu wzoru. Możliwość wyboru, o jakim mowa, istnieje jednak jedynie tak długo, jak długo 

małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu. Gdy wspólne pożycie małżonków zostało zerwane (nie 

ma tu znaczenia, który z małżonków to spowodował), art. 28 § 1 KRO nie znajduje zastosowania.   

2. Należności powtarzające się. Rozstrzygnięcie wydane na podstawie art. 28 § 1 KRO może 

dotyczyć nie tylko wynagrodzenia za pracę, ale wszelkich należności powtarzających się. W praktyce 

art. 28 § 1 KRO najczęściej może mieć zastosowanie do wynagrodzenia za pracę (w tym także premii 

z wszelkimi dodatkami), do rent, emerytur lub czynszów dzierżawnych.   

3. Zakres nakazania. O tym, czy jest zasadne dochodzenie (i nakazanie przez sąd), aby 

należności, o których mowa w art. 28 § 1 KRO, były wypłacane w całości albo w części, decydują m.in. 

takie okoliczności, jak np. to, czy małżonek uchylający się od przyczyniania się do zaspokajania potrzeb 

rodziny uchyla się od tego obowiązku w całości (czy jedynie w części) lub to, czy dla zaspokojenia 

usprawiedliwionych potrzeb rodziny konieczna jest cała należność (np. wynagrodzenie za pracę) 

przypadająca małżonkowi uchylającemu się.   

4. Czas trwania obowiązku. Postanowienie uwzględniające (choć częściowo) wniosek złożony 

na podstawie art. 28 § 1 KRO, zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia 

małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków uchylić takie postanowienie albo je 

zmienić (art. 28 § 2 KRO). Postanowienie uwzględniające wniosek może także zostać zmienione w 

wypadku zmiany stosunków w rozumieniu art. 138 KRO. W razie np. zmiany miejsca pracy przez 

małżonka zobowiązanego konieczne jest złożenie nowego wniosku (i wydanie – na podstawie art. 28 

KRO – nowego postanowienia).   

Uwagi procesowe   

Warunki formalne wniosku. Na podstawie art. 511 § 1 KPC wniosek, o którym tu mowa, powinien 

odpowiadać przepisom o pozwie (art. 126, 128 i 187 KPC), z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy 

wymienić zainteresowanych w sprawie.   

Właściwość sądu. Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy (art. 507 

KPC). Jest zasadą, iż sądem właściwym miejscowo jest ten sąd rejonowy, w którego okręgu ma miejsce 

zamieszkania wnioskodawca (art. 508 § 1 KPC).   

Uczestnicy postępowania. Uprawnionym do złożenia wniosku jest małżonek. Uczestnikiem 

postępowania jest drugi małżonek (art. 510 § 1 KPC).   

Postępowanie. Sprawa o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego 

małżonka podlega rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym (art. 565 § 2 KPC). Rozstrzygnięcie 

sprawy może nastąpić dopiero po umożliwieniu złożenia wyjaśnień małżonkowi uchylającemu się od 

przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, chyba że jego wysłuchanie nie jest możliwe lub 

celowe (art. 565 § 1 w zw. z § 2 KPC).   

Wykonanie. Wykonanie orzeczeń wydanych na podstawie art. 28 § 1 KRO następuje bezpośrednio 

przez sąd. W razie wydania postanowienia nakazującego wypłatę wynagrodzenia za pracę lub innych 

należności przypadających jednemu małżonkowi do rąk drugiego małżonka, sąd przesyła odpis 

postanowienia pracodawcy lub dłużnikowi innej wierzytelności z wezwaniem, aby przypadające od nich 

wynagrodzenie za pracę lub inne należności wypłacali w całości albo w części wyłącznie do rąk drugiego 

małżonka (§ 245 regulaminu sądowego).    

   

                                                      
1 Opr. Legalis, 2008 r.   
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Środki prawne, terminy   

   

1. Apelacja. Od postanowienia orzekającego co do istoty sprawy przysługuje apelacja do sądu 

okręgowego (art. 518 KPC i art. 367 § 2 w zw. z art. 13 § 2 KPC).   

2. Termin do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone 

postanowienie, w terminie dwutygodniowym od doręczenia skarżącemu postanowienia z 

uzasadnieniem. Jeżeli uczestnik postępowania nie zażądał uzasadnienia postanowienia w terminie 

tygodniowym od ogłoszenia postanowienia, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym 

upłynął termin do żądania uzasadnienia (art. 369 w zw. z art. 13 § 2 KPC). Dla uczestnika, który zrzekł 

się doręczenia postanowienia, termin do wniesienia środka odwoławczego biegnie jednak od ogłoszenia 

postanowienia (art. 519 KPC).   

3. Skarga kasacyjna. Od postanowienia sądu drugiej instancji nie przysługuje skarga kasacyjna 

(art. 5191 § 2 KPC).   

   

Opłaty. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł.   

   

1.  Wpis. Od wniosku o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka 

nie pobiera się wpisu (art. 111 § 1 pkt 2 KPC w zw. z art. 13 § 2 KPC). Orzecznictwo   

   

1. Uchwała SN z 11.3.1971 r., III CZP 96/70; opubl. OSNCP Nr 11/1971, poz. 192. Uchylenie lub 

zmiana prawomocnego postanowienia wydanego na podstawie art. 28 KRO (dawny art. 14 dekretu o 

postępowaniu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych) następuje w drodze postępowania 

nieprocesowego.    

2. Uchwała SN (7) z 30.9.1976 r., III CZP 97/75; opubl. OSNCP Nr 5–6/1977, poz. 83. Przepisu 

art. 28 KRO nie stosuje się do należności niemających charakteru dochodów małżonka, a w 

szczególności do kwoty przypadającej mu z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość 

stanowiącą jego majątek odrębny.    

3. Wytyczne SN z 1987 r.Wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę 

drugiego małżonka   

   


