
Prawo rodzinne i opiekuńcze 10 czerwca 2022r. – termin poprawkowy –  II rok aplikacji radcowskiej 

Anna Piecha i Jan Piecha zawarli związek małżeński w 1991 r., w pożyciu małżeńskim pozostawali do 2015 roku. 

W 1991r urodził się ich syn Jakub. W czasie ostatnich kilku lat ich wspólnego zamieszkiwania, w domu 

wielokrotnie interweniowała Policja. Jan Piecha urządzał awantury i stosował przemoc, zarzucał żonie, że  ma 

kontakty intymne ze zmarłym bratem. Jan Piecha od ponad 10 lat choruje się na schizofrenię paranoidalną. 

Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5 maja 2020r sygn. akt XVIII C 12/19 rozwiązano 

związek małżeński stron przez rozwód ustalając, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia 

małżeńskiego. 

Począwszy od 2015r. Anna Piecha zamieszkiwała w domu syna stron- Jakuba Piechy zamieszkałego w Katowicach, 

przy ul Lompy 113. Syn stron jest zamożnym przedsiębiorcą, ma żonę i czworo dzieci. W czerwcu 2021r. doszło 

do kłótni pomiędzy Anną Piechą, a jej synową Natalią Piechą. W wyniku tej sytuacji, Jakub Piecha uznał, że matka 

nie może dłużej zamieszkiwać w jego domu i nie będzie  jej dłużej utrzymywał. 

W lipcu 2021r Anna Piecha zamieszkała tymczasowo u swojej siostry w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piastów 12, 

zamierza w pobliżu wynająć mieszkanie. 

Na początku 2022r. Anna Piecha udała się do radcy prawnego i poinformowała go, że: 

- Jan Piecha mieszka w Sosnowcu przy ul Pawiej 123 w ogromnym domu nabytym w wyniku spadkobrania, 

pobiera emeryturę górniczą w wysokości ok. 4500 zł. miesięcznie i rentę wyrównawczą w wysokości ok. 2 000 zł. 

miesięcznie, nadal choruje na schizofrenię, jest właścicielem kilku działek budowlanych, które odziedziczył po 

swoim ojcu; 

- jej zdaniem Jan Piecha ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, albowiem odmawiał przyjmowania leków 

na schizofrenię, co skutkowało stanami urojeń; 

-Anna Piecha nie pracuje, w ostatnim czasie zrezygnowała z pracy w sklepie, bo uznała, że skoro wychowała syna, 

a były mąż ma wysokie świadczenia, to należy jej się pomoc ze strony bliskich. W sklepie Anna Piecha zarabiała 

najniższe gwarantowane wynagrodzenie; 

-wynajęcie kawalerki na terenie Dąbrowy Górniczej wraz z ogrzewaniem kosztuje ok. 1 800 zł. miesięcznie plus 

opłaty za media, co najmniej 300 zł miesięcznie; 

- Anna Piecha nie ma żadnego majątku, nie ma wykształcenia, pracowała krótko jako sprzedawca, 

- na leki wydaje ok. 300 zł. miesięcznie, na wyżywienie ok. 600 zł. miesięcznie, na ząkup środków czystości ok. 200 

zł. miesięcznie i niezbędnej odzieży ok. 200 zł. miesięcznie; 

- Anna Piecha ma zamiar kilka razy w roku wyjeżdżać na wczasy i kupić sobie nowy samochód, uważa, że ma 

prawo do równej stopy życiowej z byłym mężem. 

 

Proszę wystąpić w imieniu Anny Piechy ze stosownym żądaniem. 


