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PRZYKŁADOWY PROJEKT POZWU O ROZWÓD 
 

       (miejscowość), dnia...................... 

 

       Sąd Okręgowy w ................................. 
       Wydział Cywilny 
       (adres sądu) 

 

      Powód:  
      Adres  

      PESEL  

 

      Pozwany:  

      Adres  

      PESEL  

 

 

POZEW O ROZWÓD  
bez orzekania o winie 

 
Wnoszę o:  

1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa zawartego przeze mnie z 

....................................... w dniu .................................. bez orzekania o winie 

którejkolwiek ze Stron, 

2. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem Stron 

...................................... obojgu rodzicom, ustalając miejsce zamieszkania dziecka w 

każdorazowym miejscu zamieszkania matki,  

3. zaniechanie orzekania o kontaktach ojca z dzieckiem Stron z uwagi na złożenie 

porozumienia wychowawczego, 

4. ustalenie obowiązku ojca dziecka do ponoszenia jego kosztów utrzymania i 

wychowania na kwotę ......................... miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki, do 

10 dnia każdego miesiąca, 

5. rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu według norm przepisanych.  

 

Ponadto, wnoszę o: 

1. przeprowadzenie dowodów z dokumentów, tj.: 
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 aktu małżeństwa  

 aktu urodzenia dziecka  

 zaświadczenia o zarobkach  

2. przesłuchanie w charakterze świadka ................................. - wezwanie dla świadka 

na adres .......................................................................... - na okoliczność sytuacji 

opiekuńczo wychowawczej dziecka, 

3. przesłuchanie Stron na okoliczność rozkładu pożycia małżeńskiego oraz jego 

przyczyn, sytuacji finansowej Stron, potrzeb dziecka. 

 
Uzasadnienie 

 

 Strony zawarły związek małżeński w dniu ................................... przed Kierownikiem 

Urzędu Stanu Cywilnego w ..................................... 

 Strony nie zawierały umowy majątkowej małżeńskiej. Małżonków łączy ustrój 

wspólnoty majątkowej. 

 Z małżeństwa Strony mają jedno dziecko .............................. 

 Przed ślubem Strony znały się ........................ Po wstąpieniu w związek małżeński, 

początkowo pożycie małżonków układało się dobrze i nie istniały żadne problemy. Jednak z 

czasem, życiowe drogi małżonków zaczęły sie rozchodzić. Często pomiędzy Stronami 

dochodziło do nieporozumień i konfliktowych sytuacji. Małżonkowie przestali mieć wspólne 

plany, różnie patrzyli na świat i podejście do życiowych problemów. Obecnie, różnice te stały 

się nie do pogodzenia i małżonkowie postanowili się rozstać.  

 Aktualnie, ustały już wszelkie więzi charakteryzują małżeństwo. Małżonkowie nie 

darzą się uczuciem oraz prowadzą oddzielnie gospodarstwa domowe. Ustało także pożycie 

fizyczne. Stan taki jest trwały. 

 

 Rozwód nie wpłynie negatywnie na rozwój dziecka. Wręcz przeciwnie, pozwoli na 

ustabilizowanie sytuacji. Dziecko ma dobre relacje z każdym z rodziców.  

 

 Wniosek o przyznanie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim 

dzieckiem Stron, z ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy matce, jest zasadny w 

okolicznościach sprawy. Matka bardzo dobrze zajmuje się dzieckiem. Podobnie, także ojciec 

potrafi się dzieckiem zająć, zaopiekować, zorganizować mu czas wolny. Po rozwodzie, ojciec 

dziecka będzie regularnie spędzał z nim czas i wywiązywał się ze swych rodzicielskich 

obowiązków.  
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 Wniosek o ustalenie obowiązku alimentacyjnego ojca względem małoletniego dziecka 

w kwocie .......................... miesięcznie jest zasadny i usprawiedliwiony z uwagi na sytuacje 

majątkową ojca i jego zdolności zarobkowe. Ponadto, kwota ...................... miesięcznie jest 

także adekwatna do usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Matka dziecka w dalszym zakresie 

partycypuje w kosztach utrzymania dziecka oraz sprawuje nad nim bezpośrednią, codzienna 

opiekę.  

 

 Aktualnie, matka dziecka pracuje w ...................................... Jej miesięczne zarobki 

wynoszą średnio ok. .............................. Ojciec dziecka pracuje w 

............................................... i osiąga miesięczny dochód w wysokości ok. 

....................................... 

 

 Małoletnie dziecko ............................. rozwija się prawidłowo. Nie choruje na nic 

przewlekle. Miesięczny koszt utrzymania dziecka stanowi kwota ok .................................... 

Uzasadnia to alimenty od ojca dziecka w kwocie ........................... 

 

 

 Wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie.  

 

 

        ...................................................... 

         (podpis powoda) 

 

Załączniki: 

1. odpis aktu małżeństwa Stron (oryginał), 

2. odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał), 

3. zaświadczenie o zarobkach, 

4. dowód uiszczenia opłaty sądowej - 600,00 zł 

5. odpis pozwu wraz z załącznikami.  


