……………………………, dnia …………. 201… r.

SĄD OKRĘGOWY
WYDZIAŁ CYWILNY
W ……………………………..
POWÓDKA: .......................................................................................................................................,
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………..,
PESEL: ……………………………………………………………………………………………….………………….

POZWANY:

......................................................................................................................................,
zam.………………………………………………………………………………………………………………………

POZEW O ROZWÓD
Działając imieniem własnym wnoszę o:
1. orzeczenie rozwodu małżeństwa stron – to jest Powódki …………………………………………………… z
domu ………………………………….. oraz Pozwanego ………………………….……………………….………………,
zawartego w dniu ……………………………………….. r., zarejestrowanego w Urzędzie Stanu
Cywilnego w ……………………………………………….. pod numerem aktu małżeństwa ……………………
- z wyłącznej winy Pozwanego,
2. powierzenie stronom pełni władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron:
………………………………………..…., urodzonym w dniu ……………………………………. r.,
3. ustalenie, że miejscem zamieszkania małoletniego będzie każdoczesne miejsce zamieszkania
Powódki,
4. ustalenie, że Pozwany będzie miał prawo do kontaktów z dzieckiem, z możliwością zabierania
go poza miejsce zamieszkania w następującym zakresie:
a) w każdą środę od godziny 16:00, do 20:00, w tym zakresie będzie upoważniony do odbioru
dziecka bezpośrednio ze szkoły lub z jego miejsca zamieszkania;
b) w pierwszy i trzeci weekend każdego miesiąca, począwszy od piątku od godziny 16.00, do
niedzieli do godziny 20:00;
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c) w pierwszy tydzień ferii zimowych – od poniedziałku od godziny 9.00, do niedzieli do
godziny 20.00, w okresie ferii zimowych Pozwany nie może realizować kontaktów
wskazanych w pkt 4. a), b);
d) w dwa pierwsze tygodnie z każdego miesiąca wakacji (lipiec i sierpień) - odpowiednio od
1 lipca i 1 sierpnia od godziny 9.00, do 14 lipca i 14 sierpnia do godziny 20.00, w okresie
wakacyjnym Pozwany nie może realizować kontaktów wskazanych w pkt 4. a), b).
e) naprzemiennie 24, 26 grudnia w lata nieparzyste, oraz 25, 27 grudnia w lata parzyste, od
godziny 9.00 do godziny 20.00;
f) w drugi dzień Świat Wielkanocnych od godziny 9.00, do godziny 20.00.
5. zobowiązanie obu stron do partycypowania w kosztach utrzymania dziecka stron, w tym też
zasądzenie od Pozwanego na rzecz małoletniego kwoty …………………………….. zł (słownie:
……………………………………………. złotych), tytułem alimentów, płatnych do rąk Powódki, w
terminie do 15-tego każdego następującego po sobie miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami
na wypadek opóźnienia w płatności – począwszy od dnia wniesienia pozwu;
6. odstąpienie od orzekania o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas
wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków;
7. obciążenie stron kosztami opłaty sądowej od pozwu - po połowie, w tym zasądzenie od
Pozwanego na rzecz Powódki kwoty 150 zł, tytułem zwrotu połowy uiszczonej opłaty sądowej
od pozwy, przy równoczesnym wzajemnym zniesieniu kosztów zastępstwa procesowego;
8. zarządzenie zwrotu od Skarbu Państwa na rzecz Powódki kwoty 300 zł,
9. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów zawnioskowanych w ramach uzasadnienia pozwu
na sprecyzowane tam okoliczności;
10. Spełniając obowiązek informacyjny nałożony art. 187 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego Powód informuje, że strony nie
podejmowały pozasądowych prób mediacyjnych lub ugodowych, bowiem są zgodne
co do tego, że nie ma już szans na kontynuowanie pożycia małżeńskiego, w tym przede
wszystkim Powód nie widzi możliwości kontynuowania małżeństwa.

UZASADNIENIE
1. Stan sprawy na dzień sporządzenia pozwu.

Złożenie przedmiotowego pozwu jest pierwszą próbą formalnego rozwiązania małżeństwa
stron. Nie orzeczono w stosunku do nich separacji, ani nie toczyło się dotychczas takie
postępowanie. Strony nie zawierały umów majątkowych małżeńskich – w związku z czym łączy
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je ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. Z małżeństwa posiadają jedno małoletnie dziecko –
………………………………………..… . Poza tym, strony nie posiadają żadnych osób na utrzymaniu

Dowód:
1.

Odpis skrócony aktu małżeństwa stron, na okoliczność treści, w szczególności
ustalenia daty i miejsca zawarcia związku małżeńskiego,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, na okoliczność treści, w szczególności
ustalenia daty i miejsca urodzenia małoletniego.

Strony przed zawarciem małżeństwa znały się przez okres …………… lat. Decyzję
o sformalizowaniu związku podjęły z uwagi na wiążące ich uczucie, z tej też przyczyny
postanowiły budować wspólną przyszłość. Po ślubie strony zamieszkały w domu powoda w
…………………………………….. .
Powódka na co dzień pracuje jako ……………………….. z kolei Pozwany z zawodu jest ………………..…

Początkowo relacje małżonków układały się prawidłowo, po okresie …………………... Relacje
małżeńskie zaczęły ulegać degradacji, strony oddaliły się od siebie.
Powódka wnosi o orzeczeni rozwodu z winy męża, gdyż ten dopuścił się zdrady małżeńskiej i
wyprowadził z domu, w międzyczasie popadł w alkoholizm, wszczynał awantury, w trakcie
których dochodziło do użycia przemocy fizycznej wobec Powódki.
Dowód:
3. zeznania świadków:
- …………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………….
na okoliczność wykazania wyłącznej winy Pozwanego za rozkład pożycia małżeńskiego,
jego zdrad małżeńskich, nadużywania alkoholu, wywoływania awantur, używania
przemocy wobec żony.
Między stronami wygasły: więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. Strony nie żyją razem,
a obok siebie. W ocenie Powódki nie ma już żadnych szans na kontynuowanie związku
małżeńskiego. Jednak małżonkowie są w stanie osiągnąć kompromis w kwestiach związanych z
małoletnim dzieckiem, dlatego w pozwie ujęto wniosek o przyznanie obojgu pełni władzy
rodzicielskiej i ustalenie miejsca zamieszkania przy matce, jak też orzeczenie kontaktów ojca z
dzieckiem w sposób wskazany na wstępie.
Dowód:
4. Przesłuchanie stron na okoliczność ustalenia przyczyn zawarcia związku małżeńskiego,
jego przebiegu, przyczyny rozpadu pożycia, ustalenia że nastąpił trwały i zupełny rozkład
pożycia.
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2. Zaistnienie przesłanek orzeczenia rozwodu.

Strony od …. miesięcy przed złożeniem pozwu zaprzestały pożycia fizycznego. Jak wskazano
wyżej, nastąpiło również zerwanie więzi uczuciowej i gospodarczej. Wszystkie powyższe
okoliczności, skutkują trwałym i zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego – a zatem spełnione
są przesłanki pozytywne do orzeczenia rozwodu, jakie wskazał ustawodawca w art. 56 § 1 KRiO.
Ponadto nie ma w sprawie przesłanek negatywnych z art. 56 § 2 i 3 KRiO, gdyż rozwiązaniu
małżeństwa stron nie sprzeciwia się dobro małoletniego dziecka – gdyż na tej płaszczyźnie
rodzice są w stanie wypracować kompromis. Na drodze do orzeczenia rozwodu nie stają też
zasady współżycia społecznego, a także nie żądania rozwodu nie zgłasza małżonek wyłącznie
winny rozkładu pożycia.
3. Uzasadnienie wysokości ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka

Powódka wnosi o zasądzenie od niego, na rzecz dziecka, alimentów w wysokości …. zł
miesięcznie. Jest to kwota, która koresponduje z dochodami, możliwościami zarobkowymi i
kwalifikacjami zawodowymi Pozwanego, a także będzie zaspokajać w dostatecznym stopniu
potrzeby dziecka. Powódka zarabia miesięcznie …. zł, zaś dochody Pozwanego oscylują wokół
kwoty … zł
Powódka niżej przedstawia zestawienie kosztów utrzymania dziecka stron:
1.
2.
3.
4.
5.

…………………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………..........................................

Dowód:
4. Zaświadczenie o zarobkach, faktury i rachunki,
5. Przesłuchanie stron,
- na okoliczność ustalenia wysokości kosztów utrzymania dziecka, zdolności zarobkowych
rodziców.

*****
Reasumując, pozew o rozwód stał się konieczny i jest w pełni uzasadniony.

POWÓDKA
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Załączniki:
1. Dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 600 zł,
2. …………………………………………………………………………………………………
3. Odpis pozwu wraz z załącznikami.
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