
Zasady przeprowadzania spraw
rozwodowych

Informator

Niniejszy informator ma na celu przedstawienie zasad przeprowadzania spraw rozwodowych i powstał
w ramach zadania edukacji prawnej realizowanej w 2020 roku przez Stowarzyszenie „Pactum”

na zlecenie Powiatu Myśliborskiego 

Myślibórz, 2020 rok



I. DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIESIENIA POZWU O ROZWÓD  

➔ pozew z uzasadnieniem w dwóch egzemplarzach,
➔ odpis aktu małżeństwa,
➔ odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci),
➔ dokumenty  dotyczące  wysokości  zarobków,  sytuacji  życiowej,  źródeł  utrzymania,  kosztów

utrzymania  (np.  zaświadczenia  o  zarobkach,  orzeczenia  o  niepełnosprawności,  decyzje  w
sprawie otrzymywanych świadczeń z OPS, potwierdzenia opłat za czynsz, itp.),

➔ odpis orzeczenia w sprawie o: alimenty, władzę rodzicielską, itp. (jeżeli takie rozstrzygnięcia
już zapadły),

➔ odpis  orzeczenia  lub  akt  notarialny  w  sprawie  o  ustanowienie  rozdzielności  majątkowej
pomiędzy małżonkami (jeżeli rozdzielność została ustanowiona).

Jeżeli  powód  wnosi  o  zwolnienie  od  kosztów  sądowych  do  pozwu  należy  załączyć
oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania na druku urzędowym.

II. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU W SPRAWACH ROZWODOWYCH  

Powództwo  wnosi  się  do  Sądu  Okręgowego  Wydziału  Cywilnego,  w  którego  okręgu
małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z małżonków stale w
tym okręgu przebywa. 

Jeżeli takiego miejsca nie można ustalić, wówczas właściwym jest Sąd miejsca zamieszkania
pozwanego, a gdyby jego miejsce pobytu nie było znane, Sąd właściwy według miejsca zamieszkania
powoda. 

Dla  rozpoznawania  spraw  o  rozwód  według  właściwości  powiatu  myśliborskiego  jest  Sąd
Okręgowy w Szczecinie, Wydział X Cywilny Rodzinny, ul. Małopolska 17, 70-515 Szczecin.

Sekretariat pok. 303
tel. 91 48 30 146
faks. 91 48 80 798
e-mail: wydzial10r@szczecin.so.gov.pl 

III.ELEMENTY POZWU  

➔ imię, nazwisko, PESEL i dokładny adres powoda,
➔ imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, 
➔ określenie żądania pozwu tj. orzeczenia rozwodu, i z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o

winie, orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, orzeczenia o
alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci,

➔ można żądać orzeczenia o: podziale majątku wspólnego małżonków, sposobie korzystania ze
wspólnego mieszkania, eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania,

➔ pozew powinien zawierać uzasadnienie,  w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia z
pozwem,

mailto:wydzial10r@szczecin.so.gov.pl


➔ w  pozwie  należy  wskazać,  czy  strony  podjęły  próbę  mediacji  lub  innego  pozasądowego
sposobu  rozwiązania  sporu,  a  jeżeli  takich  prób  nie  podjęto,  wyjaśnienie  przyczyn  ich
niepodjęcia.

IV. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ROZWODOWYCH  

W toku postępowania Sąd bada, czy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia i czy
ma on charakter trwały. W tym celu bada, czy między małżonkami istnieją, a jeśli nie istnieją, to od
jakiego czasu, więzi: psychiczna, fizyczna i majątkowa (więzi charakterystyczne dla małżeństwa).

W  orzeczeniu  kończącym  sprawę  Sąd  rozstrzyga  o:  rozwiązaniu  małżeństwa,  władzy
rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci.

Ponadto  sąd  może  rozstrzygnąć  o:  podziale  majątku  wspólnego,  sposobie  korzystania  ze
wspólnego  mieszkania,  eksmisji  jednego  z  małżonków ze  wspólnego  mieszkania.  W tym miejscu
wskazać należy, iż rozstrzygnięcie w przedmiocie podziału majątku wspólnego małżonków może mieć
miejsce, jeżeli rozpoznanie tej kwestii nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu o rozwód.

W toku postępowania w sprawie o rozwód nie może toczyć się równolegle sprawa, na przykład
o alimenty na małoletnie dziecko stron, czy też ograniczenie władzy rodzicielskiej. Powyższa kwestia
staje się wówczas przedmiotem postępowania w sprawie o rozwód.

V. SKUTKI ORZECZENIA ROZWODU  

Z chwilą  rozwiązania małżeństwa między małżonkami ustaje  wspólność majątkowa. Od tej
momentu  dochody  czy  też  nabyte  prawa  każdego  z  małżonków  wchodzą  w  skład  ich  majątku
odrębnego.

Małżonek, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił nazwisko, może w ciągu
trzech  miesięcy  od  rozwiązania  małżeństwa  powrócić  do  poprzedniego  nazwiska.  Wymagane  jest
wówczas złożenie odpowiedniego oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 

VI. KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH ROZWODOWYCH  

Od pozwu o rozwód pobierana jest opłata stała w wysokości 600 złotych. 

Opłatę stałą uiszcza się na rachunek bieżący dochodów budżetowych Sądu Okręgowego: 

Sąd Okręgowy w Szczecinie
23 1010 1599 0029 7422 3100 0000 

VII. ROZWÓD A SEPARACJA  

Do istotnych różnic pomiędzy separacją a rozwodem należy zaliczyć przede wszystkim to, iż
separacja  nie  powoduje  rozwiązania  małżeństwa.  W każdym  czasie  separacja  może  być  bowiem



zniesiona  orzeczeniem  Sądu.  Natomiast  orzeczenie  rozwodu  powoduje  ostateczne  rozwiązanie
małżeństwa.

Zarówno  orzeczenie  separacji  jak  również  orzeczenie  rozwodu  powoduje  ustanie  między
małżonkami wspólności majątkowej. Wartym podkreślenia jest także to, iż małżonek pozostający w
separacji, tak jak małżonek rozwiedziony nie dziedziczy spadku w razie śmierci drugiego małżonka. 

VIII. PRZYKŁADOWY POZEW ROZWODOWY  

Myśliborz, dnia 2 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wydział X Rodzinny
ul. Małopolska 17
70-952 Szczecin

Powódka:
Anna Nowak
ul. Malinowa 1
74-300 Myślibórz
PESEL: 01234567890

Pozwany:
Jan Nowak
ul. Czereśniowa 1
74-300 Myślibórz

POZEW O ROZWÓD
bez orzekania o winie

wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Działając w imieniu własnym,  wnoszę o:

1)  orzeczenie  rozwiązania  przez  rozwód  małżeństwa  zawartego  przez  powódkę  Annę  Nowak  z
pozwanym Janem Nowakiem dniu 1 sierpnia 1999 roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
w Myśliborzu – bez orzekania o winie,

2)  powierzenie władzy rodzicielskiej  nad małoletnią  córką Agnieszką Nowak,  urodzoną w dniu  15
marca 2005 roku w Szczecinie obojgu rodzicom, z jednoczesnym ustaleniem miejsca pobytu małoletniej
przy matce Annie Nowak,

3) zasądzenie od pozwanego na rzecz córki stron Agnieszki Nowak alimentów w kwocie 800,00 złotych
miesięcznie płatnych do rąk matki Anny Nowak do dnia 10 każdego miesiąca wraz z odsetkami za



opóźnienie  w  razie  uchybienia  terminowi  płatności  którejkolwiek  z  rat,  poczynając  od
uprawomocnienia się wyroku rozwodowego,

4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

Ponadto wnoszę o:

5) przeprowadzenie dowodu z dokumentów:
- odpisu skróconego aktu małżeństwa stron,
na  fakt,  iż  powódka  Anna  Nowak  oraz  pozwany  Jan  Nowak  zawarli  związek  małżeński  przed
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Myśliborzu w dniu 1 sierpnia 1999 roku,

- odpisu skróconego aktu urodzenia Agnieszki Nowak,
na fakt, iż powódka oraz pozwany są rodzicami Agnieszki Nowak,

- potwierdzenia opłat za telewizję,
- potwierdzenia opłat za telefony,
- potwierdzenia opłat za śmieci,
- potwierdzenia opłat za energię elektryczną,
- potwierdzenia opłat za wodę i kanalizację,
na  fakt  wysokości  miesięcznych  wydatków  ponoszonych  przez  powódkę  w  związku  z  utrzymaniem
nieruchomości,

- listy płac Anny Nowak,
na fakt wysokości dochodów uzyskiwanych przez powódkę,

10) przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron,
na  fakt  trwałego  i  zupełnego  rozkładu  pożycia  małżeńskiego  stron,  braku  widoków  powrotu  do
wspólnego  pożycia,  ustalenia  przyczyn  rozkładu,  potrzeb  materialnych  dzieci  stron,  możliwości
zarobkowych stron. 

Jednocześnie na podstawie art.  753  § 1 k.p.c.  wnoszę o udzielenie zabezpieczenia poprzez
ustalenie  na  czas  procesu  roszczenia  alimentacyjnego  na  rzecz  Agnieszki  Nowak,  poprzez
zobowiązanie  pozwanego  do  uiszczania  alimentów  na  rzecz  córki  w  kwocie  po  800,00  złotych
miesięcznie, płatne do dnia 10 każdego miesiąca do rąk powódki wraz z odsetkami za opóźnienie w
wypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

Uzasadnienie

I. Stan faktyczny

Strony zawarły związek małżeński w dniu 1 sierpnia 1999 roku przed Kierownikiem Urzędu
Stanu  Cywilnego w Myśliborzu.  Z małżeństwa tego  strony  mają  jedno  dziecko  –  córkę  Agnieszkę
Nowak.
Dowód: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa stron

2. odpis skrócony aktu urodzenia Agnieszki Nowak



Początkowo wspólne pożycie stron układało się pomyślnie i harmonijnie.  W związku z tym, że
strony  darzyły  się  uczuciem  i  zależało  im  na  utrzymaniu  związku,  były  gotowe  na  daleko  idące
kompromisy.
Dowód: przesłuchanie stron

Jednak, wraz z upływem czasu, pomiędzy stronami zaczęły pojawiać się konflikty i różnice zdań.
Pozwany zaczął oddalać się od powódki, małżonkowie przestali ze sobą rozmawiać. Anna Nowak nie
czuła się doceniona przez męża, nie ma w nim wsparcia na co dzień. Jan Nowak na pierwszym miejscu
stawiał pracę. W sytuacji gdy strony chcą uzgodnić jakąkolwiek kwestię, pozwany i tak finalnie ubliża
powódce, zarzucając jej, że za mało zarabia. 

Pozwany nie przyczynia się regularnie do utrzymywania rodziny. 

Przedmiotowe  różnice  stały  się  jednak  na  tyle  nie  do  pogodzenia,  że  małżonkowie  zaczęli
oddalać się od siebie, a uczucie wygasło. 
Dowód: przesłuchanie stron

Aktualnie Jan Nowak pracuje za granicą. Powódka nie wie, ile dokładnie zarabia pozwany.
Natomiast Anna Nowak jest zatrudniona w ramach umowy o pracę w salonie kosmetycznym i z tego
tytułu  otrzymuje  wynagrodzenie  w  kwocie  2.500,00  złotych  netto  miesięcznie.  Powódka  pobiera
również świadczenie wychowawcze tzw. 500+ na dziecko.
Dowód: lista płac Anny Nowak

Strony praktycznie nie rozmawiają ze sobą, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.
To na powódce spoczywa niemal wyłączny ciężar związany z utrzymaniem nieruchomości. Do stałych
miesięcznych zobowiązań rodziny należy zaliczyć przede wszystkim opłaty za telewizję (około 70,00 zł),
za telefony (około 150,00 złotych),  za śmieci (80,00 złotych),  za energię elektryczną (około 200,00
złotych co dwa miesiące), za wodę i kanalizację (około 150,00 złotych). 
Dowód: potwierdzenia opłat  

Od ponad roku pomiędzy stronami przestały kategorycznie istnieć wszystkie więzi małżeńskie,
tj. więź gospodarcza, fizyczna i duchowa. Ustanie tych więzi ma charakter zupełny i trwały. 

W tym miejscu wskazać należy, iż nie istnieje szansa na przywrócenie więzi łączących niegdyś
strony.  Z uwagi na długotrwałość takiego stanu rzeczy,  musiało dojść w konsekwencji  do podjęcia
przez powódkę decyzji o zakończeniu związku przez rozwód. 

W chwili obecnej stron już nic nie łączy. Powódka nie kocha męża.

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 k.r.o., orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków
ponosi  winę rozkładu pożycia.  Natomiast  zgodnie z  treścią § 2 w/w przepisu,  jednakże na zgodne
żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby
żaden z małżonków nie ponosił winy. 

Powódka wnosi  o  rozwiązanie  małżeństwa stron  bez  orzekania  o  winie  za  rozkład  pożycia
małżeńskiego, ponieważ nie chce roztrząsać faktów i zdarzeń, które są dla niej szczególne bolesne.



II. Władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem stron

Zgodnie z treścią art.  58  § 1 k.r.o.,  w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy
rodzicielskiej  nad  wspólnym  małoletnim  dzieckiem  obojga  małżonków  i  kontaktach  rodziców  z
dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów
utrzymania i wychowania dziecka. 

Okoliczności istniejące w przedmiotowej sprawie uzasadniają to, iż miejsce pobytu małoletniej
Agnieszki Nowak powinno zostać ustalone przy matce. 

Reasumując, powódka podnosi, iż zarówno warunki mieszkaniowe jakie zapewnia dziecku oraz
jej predyspozycje wychowawcze przemawiają za tym, aby to przy niej ustalić miejsce pobytu dziecka.

III. Alimenty na rzecz dziecka stron

Zgodnie z  treścią  art.  133  § 1 k.r.o.,  rodzice  obowiązani  są do świadczeń alimentacyjnych
względem dziecka,  które  nie  jest  jeszcze  w stanie  utrzymać się  samodzielnie,  chyba że  dochody  z
majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Natomiast, zgodnie z
treścią art. 135 § 1 k.r.o.,  zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb
uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. 

Córka stron Agnieszka Nowak ma 15 lat, aktualnie kontynuuje naukę w szkole.

Kwota  alimentów  dochodzona  niniejszym  pozwem  stanowi  odzwierciedlenie
usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych pozwanego. 

Na usprawiedliwione potrzeby Agnieszki Nowak w ciągu jednego miesiąca składają się koszty
związane z:  wyżywieniem (około  500,00 zł),  zakupem niezbędnej  odzieży  oraz  obuwia (200,00 zł),
środków  higienicznych  oraz  kosmetyków  (100,00  zł),  zakupem  materiałów  dydaktycznych,  w  tym
książek oraz zeszytów (100,00 zł), składki klasowe, opłacenie wycieczek szkolnych, atrakcje kulturalne
(około  100,00 zł),  korepetycje  oraz  zajęcia  dodatkowe,  w tym zajęcia  sportowe (około  100,00 zł).
Ponadto, do powyższych, stałych wydatków należy również doliczyć wydatki nagłe.

W chwili obecnej to powódka ponosi większość kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. 

IV. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia

Jednocześnie  na  podstawie  art.  753 § 1  k.p.c.  wnoszę  o udzielenie  zabezpieczenia  poprzez
ustalenie na czas procesu roszczenia alimentacyjnego na rzecz Agnieszki Nowak, poprzez zobowiązanie
pozwanego do uiszczania alimentów na rzecz córki w kwocie po 800,00 złotych miesięcznie, płatne do
dnia  10  każdego miesiąca  do rąk  powódki  wraz  z  odsetkami  za  opóźnienie  w wypadku  zwłoki  w
płatności którejkolwiek z rat.

Mając na uwadze powyższe, powódka wnosi jak we wstępie.

Anna Nowak



W załączeniu:
1. odpis pozwu wraz ze wszystkimi załącznikami
2. potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600,00 zł
3. odpis skrócony aktu małżeństwa stron
4. odpis skrócony aktu urodzenia Agnieszki Nowak
5. lista płac Anny Nowak
6. potwierdzenia opłat za telewizję
7. potwierdzenia opłat za telefony
8. potwierdzenia opłat za śmieci
9. potwierdzenia opłat za energię elektryczną
10. potwierdzenia opłat za wodę i kanalizację.

UWAGA!
Zamieszczony wzór pozwu jest całkowicie fikcyjny. Wszelkie prawdopodobieństwa są przypadkowe. 


