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PRZYKŁADOWY PROJEKT 
POZWU O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE 

 

       ..................................., dnia...................... 

 

       Sąd Okręgowy w ................................. 
       Wydział Cywilny 
       ............................................................... 

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

 

      Powód: ......................................... 
      Adres........................ 

      PESEL ..................................................... 

      Pozwany: ....................................... 

      Adres........................ 

      PESEL ..................................................... 

 

POZEW O ROZWÓD  
bez orzekania o winie 

 
Działając w imieniu własnym, wnoszę o:  

1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa zawartego przeze mnie z ........................... w dniu 

............................ w .........................., Nr aktu małżeństwa ..................................., bez orzekania o 

winie którejkolwiek ze Stron, 

2. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem Stron 

...................................... urodzonym dnia ...................... w................................. Nr aktu urodzenia 

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

miejscu zamieszkania matki/ ojca *,  

3. orzeczenie o kontaktach ojca/matki * z dzieckiem Stron w następujący sposób*: 

 w każdy ........................... od godziny ...................... do godziny .............. 

 w co drugi weekend każdego miesiąca - od ................. od godziny, do ............... do 

godziny .................... 

 ............... tygodnie w okresie wakacji letnich, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego 

terminu z matką/ojcem* dziecka, 

 w Święta Wielkanocne - w lata parzyste .....................................................,  

w lata nieparzyste ............................................................................................... 

 w Boże Narodzenie - w lata parzyste.................................................................,  

w lata nieparzyste ............................................................... 
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4. ustalenie obowiązku ojca/matki* dziecka do ponoszenia jego kosztów utrzymania i wychowania na 

kwotę ......................... miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki/ojca*, do 10 dnia każdego 

miesiąca, 

5. rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu według norm przepisanych.  

 

Ponadto, wnoszę o: 

1. przeprowadzenie dowodów z dokumentów dołączonych do niniejszego pozwu: 

 aktu małżeństwa - na potwierdzenie daty i miejsca zawarcia związku małżeńskiego, 

 aktu urodzenia dziecka - na potwierdzenie daty i miejsca urodzenia dziecka, 

 zaświadczenia o zarobkach i pismo z miejsca pracy - na potwierdzenie sytuacji finansowej 

i osiąganego dochodu, 

 zaświadczenie z placówki dziecka oraz zaświadczenie z zajęć - na potwierdzenie 

uzasadnionych i koniecznych wydatków na rzecz dziecka, wysokości opłat. 

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

.......................................................................... - na potwierdzenie 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 ............  

 Dowód: odpis aktu małżeństwa Stron 

 Strony nie zawierały umowy majątkowej małżeńskiej. Małżonków łączy ustrój wspólnoty 

majątkowej. 

 Z małżeństwa Strony mają jedno dziecko, małoletnią .............................. urodzoną w 

............................. dnia .................. 

 Dowód: odpis aktu urodzenie dziecka  

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

pożycie małżonków układało się dobrze. Problemy zaczęły się w ................ 

Często pomiędzy małżonkami dochodziło do kłótni i awantur. Małżonkowie zaczęli żyć obok siebie. Obecnie 

małżonków łączy tylko wspólne dziecko.  

 Dowód: zeznanie Stron 

 W ......... małżonkowie podjęli decyzję o rozstaniu. Od ............. małżonkowie mieszkają osobno. 

 Aktualnie, 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.  
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 Wnioskowana propozycja kontaktów jest podyktowana faktem, że ojciec/matka dziecka nie jest w 

stanie, z uwagi na swą pracę, poświęcić dziecku więcej czasu. Jednocześnie, matka/ojciec dziecka musi z 

pewnym wyprzedzeniem znać plany i grafik spotkań, aby móc normalnie funkcjonować i nie zaburzać rytmu 

dziecka.  

 

 Wniosek o przyznanie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem Stron, z 

ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy matce/ojcu, jest zasadny w okolicznościach sprawy. Rodzice 

potrafią porozumieć się w kwestiach dziecka. Dziecko ma dobre relacje z każdym z rodziców.  

 

 Wniosek o alimenty w kwocie .......................... miesięcznie jest zasadny i usprawiedliwiony z uwagi 

na sytuacje majątkową ojca/matki i jego/jej zdolności zarobkowe. Ponadto, kwota ...................... miesięcznie 

jest także adekwatna do usprawiedliwionych potrzeb dziecka.  

 

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

Uczęszcza do ..................................... Miesięczne opłaty za placówkę to kwota .................................. Inne 

wydatki na dziecko to:.................. 

 Dowód:  zaświadczenie z placówki 

   zestawienie kosztów utrzymania dziecka 

 

 Reasumując, w związku z trwałym i zupełnym rozkładem pożycia, wystąpienie na drogę sądową o 

orzeczenie rozwodu stało się zasadne i konieczne.  

 

 Właściwość miejscowa tutejszego Sądu uzasadniona jest okolicznością, że ostatnim wspólnym 

miejscem zamieszkania Stron był ..................................... ul. .................................. 

 

 Wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie.  

 

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

 

Załączniki: 

1. odpis aktu małżeństwa Stron (oryginał), 

2. odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał), 

3. zaświadczenie o zarobkach, 

4. pismo z miejsca pracy,  

5. zaświadczenie z placówki dziecka,  

6. zaświadczenie z zajęć dodatkowych dziecka, 

7. zestawienie kosztów utrzymania dziecka, 

8. dowód uiszczenia opłaty sądowej - 600,00 zł 

9. odpis pozwu wraz z załącznikami.  


