
Rozwód  
bez orzekania o winie 
Wzór pozwu!
!!
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Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom 
udostępniłam wzór pozwu o rozwód bez orzekania o 
winie. 
!
Wzór uwzględnia obowiązujące od 29 sierpnia 
2015r. zmiany w kodeksie rodzinnym. Swoje 
przemyślenia odnośnie zmian zawarłam we 
wcześniejszym wpisie w moim blogu Pozew o 
rozwód pt.: (nie)porozumienie rodzicielskie. 
!
Korzystając z wzoru zwróćcie uwagę, że powód 
wnosi aby obojgu rodzicom powierzyć władzę 
rodzicielską. Celowo w imieniu powoda nie 
przedstawiłam planu wychowawczego, ponieważ 

moim zdaniem, powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom powinno 
mieć miejsce również wówczas, gdy rodzice takiego planu nie stworzyli. 
!
Kolejna zmiana dotyczy kontaktów z dzieckiem. Według nowych przepisów, 
sąd nie musi regulować kontaktów, jeżeli rodzice sobie tego nie życzą. Takie 
rozwiązanie jest preferowane szczególnie w sytuacjach, gdy rodzice potrafią 
we własnym zakresie uregulować kontakty i nie potrzebują ingerencji sądu w 
tę sferę wychowania dziecka. 
!
Jeśli będziesz miał wątpliwości, spróbuj poszukać na nie odpowiedzi w moim 
blogu Pozew o rozwód. Stworzyłam go, aby umożliwić ludziom wymianę 
poglądów oraz podać odpowiedzi na najczęściej nurtujące ich pytania, 
nasuwające się w związku z toczącym się postępowaniem rozwodowym. 
!
Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy, możesz skontaktować się ze mną 
za pomocą kancelarii lub bloga. 

!
!!!!!!
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http://pozeworozwodblog.pl/nieporozumienie-rodzicielskie/
http://pozeworozwodblog.pl
http://www.adwokat-tomanek.pl/kontakt/
http://pozeworozwodblog.pl


!
Zabrze dnia.............. !!!!

Sąd Okręgowy 
w Gliwicach 

Wydział XII Cywilny 
ul. Kościuszki 15 

44-100 Gliwice !!!!
Powód: Zenon Kowalski 
zamieszkały: 41-800 Zabrze, ul. Kwiatowa 16 
PESEL.......................... 
Pozwana: Adelajda Kowalska 
zamieszkała: 41-800 Zabrze, ul. Polna 12 !!!

Pozew o rozwód !!!
 Niniejszym wnoszę o: 

1. rozwiązanie małżeństwa stron zawartego przed Kierownikiem USC w Zabrzu  
dnia 13 grudnia 2001r. za numerem 777/01 przez rozwód bez orzekania o winie stron, 

2. powierzenie obojgu rodzicom prawa wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim 
synem stron Sławomirem Kowalskim urodzonym w Zabrzu dnia  
10 października 2002r. i ustalenie każdoczesnego miejsca jego zamieszkania przy 
pozwanej, 

3. zobowiązanie powoda do łożenia alimentów na rzecz mał. syna Sławomira w kwocie po 
600 zł miesięcznie,  

4. odstąpienie od regulowania kontaktów powoda z małoletnim synem stron, 
5. nie orzekanie o wspólnym mieszkaniu stron, 
6. orzeczenie o kosztach wg norm prawem przewidzianych. !!

Uzasadnienie !!
Strony zawarły związek małżeński w dniu 13 grudnia 2001r. w USC w Zabrzu. 
Dla każdej ze stron jest to pierwsze małżeństwo. Strony nie zawierały umów majątkowych 
małżeńskich; nie toczyła się sprawa o rozwód ani przed sądem rodzinnym. 
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Małżeństwo stron przestało się układać pięć lat temu, kiedy powód rozpoczął pracę w charakterze 
kierownika budowy. Wykonywanie pracy wiązało się z koniecznością częstych wyjazdów w 
delegacje i nieobecnością w domu. Powyższa sytuacja doprowadziła do rozluźnienia więzów 
emocjonalnych między małżonkami. Strony próbowały ratować małżeństwo, w tym celu jesienią 
2013r. brały udział w terapii małżeńskiej, która nie przyniosła pozytywnych wyników. 
Począwszy od stycznia 2014r. strony nie mieszkają już razem i ustały wszelkie więzi między 
małżonkami. 

Małżonkowie posiadają jednego syna Sławomira, który ukończył 13 lat. 
Małoletni jest dzieckiem zdrowym, uczęszcza do I klasy gimnazjum, na stałe zamieszkuje z 
pozwaną. 
Powód spotyka się z synem regularnie, zabiera go do siebie na weekendy, wspólnie spędzają część 
wakacji, ferii oraz święta. Małżonkowie wypracowali prawidłowe relacje w zakresie 
porozumiewania się w kwestiach dotyczących dziecka. Powód bierze udział w wychowaniu syna, 
dobrowolnie łoży na jego utrzymanie kwotę 600 zł miesięcznie, ponadto partycypuje w większych 
wydatkach związanych z leczeniem syna (np. zakup aparatu ortodontycznego), jego wypoczynkiem 
i organizacją zajęć pozaszkolnych. 
Syn stron zaakceptował okoliczność, że rodzice mieszkają osobno i orzeczenie rozwodu nie będzie 
sprzeczne z jego dobrem. 
Powód pracuje jako kierownik budowy w przedsiębiorstwie budowlanym ,,Cegła” w Knurowie i 
zarabia 3500 zł. netto miesięcznie. 
Pozwana jest nauczycielką w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33 w Gliwicach, powód nie 
zna wysokości jej dochodów. !!!

Zenon Kowalski !!!!
Załączniki: 

1. dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 zł 
2. odpis aktu urodzenia dziecka 
3. odpis aktu małżeństwa 
4. kopia pisma 
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