
 

Miejscowość, dnia ………………………….. r.  

 

 

      Sąd Okręgowy w ………………………….. 

      Wydział Cywilny Rodzinny 

       

 

 

Strona powodowa: imię i nazwisko (PESEL) 

adres zamieszkania  

[małżonka występującego z pozwem o rozwód] 

 

   

Strona pozwana: imię i nazwisko (PESEL) 

adres zamieszkania  

[małżonka, przeciwko któremu złożony zostanie pozew] 

 

 

Pozew o rozwód 
 

Działając w imieniu własnym wnoszę o: 

 

1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa imię i nazwisko strony powodowej ze stroną 

pozwaną imię i nazwisko strony pozwanej, zawartego przed kierownikiem Urzędu Stanu 

Cywilnego w………………………….., nr aktu małżeństwa…………….. – z winy imię i 

nazwisko strony pozwanej/bez orzekania o winie.  

2. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem stron 

………imię i nazwisko dziecka……urodzonym w ..……r. w………………………. 

obojgu rodzicom/stronie powodowej/stronie pozwanej; 

3. ustalenie udziału stron w ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania małoletniego 

dziecka poprzez zasądzenie od strony powodowej ……………………………………..na 

rzecz małoletniego …………………………………….. alimentów w kwocie 

………………………… zł (słownie złotych) miesięcznie poczynając od dnia 

prawomocności wyroku, płatnych do rąk strony pozwanej 

……………………………………… w terminie do dnia …….. każdego miesiąca z góry,  

zobowiązując stronę pozwaną do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania i 

wychowania dziecka i do osobistych o niego starań; 

 

Nadto wnoszę o: 

 

4. rozpoznanie sprawy również pod nieobecność strony powodowej; 

 

5. przeprowadzenie dowodów z: 

a) przesłuchania stron - na okoliczność całkowitego i trwałego rozkładu pożycia 

małżeńskiego, sposobu ustalenia kontaktów nad małoletnim dzieckiem stron i wysokości 

alimentów; 

b) przeprowadzenie pozostałych dowodów powołanych w uzasadnieniu pozwu; 

 

6.  obciążenie stron kosztami procesu po połowie/ zasądzenie od strony pozwanej na rzecz 

strony powodowej kosztów procesu według norm prawem przepisanych. 

 



 

 

Uzasadnienie 
 

 W dniu …………………przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w 

……………..strony zawarły ze sobą związek małżeński. Z małżeństwa tego pochodzi 

córka(syn) urodzona(y) w dniu……………………r. 

Dowód:  
- odpis skrócony aktu małżeństwa; 

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka; 

  

W tej części uzasadnienia należy przytoczyć argumenty przemawiające za rozwiązaniem 

związku małżeńskiego m.in. wskazać kiedy nastąpiło pogorszenie relacji między stronami, 

przedstawić fakty uzasadniające brak więzi emocjonalnej, uczuciowej i gospodarczej oraz 

powołać dowody potwierdzające wskazane okoliczności np. zeznania świadków. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności wnoszę jak w petitum pozwu.  

                                                                                             

 

 

……………………… 

      podpis strony powodowej 

 

 

Załączniki: 

 

- odpis skrócony aktu małżeństwa; 

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka; 

- 

- 

- 

 


