
WZÓR POZWU O ROZWÓD 
Bełchatów, dnia .............................. 

 
 

Sąd Okręgowy  
w Piotrkowie Trybunalskim 
I Wydział Cywilny 
Ul. Słowackiego 5 
97-300 Piotrków Trybunalski 

 
 
 
 

Powód(ka): ......................................., zam. ..............................................., PESEL 
                           (imię i nazwisko)                       (dokładny adres zamieszkania) 

 
Pozwany(a): ...................................., zam. ................................................., PESEL 
                             (imię i nazwisko)                    (dokładny adres zamieszkania) 

 
 

POZEW O ROZWÓD 
 

Działając w imieniu własnym wnoszę o: 
 

1) rozwiązanie małżeństwa zawartego w dniu ................. w ............................. przez rozwód bez 

orzekania o winie (z winy powoda(dki), z winy pozwanego(nej), z winy obu stron)*; 

2) powierzenie powodowi(dce)/pozwanemu(nej)/obojgu rodzicom *….............................. 

władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron ................................. ur. dnia 

...................... w ......................................;   

3) nie orzekanie o kontaktach powoda(dki)/pozwanego(nej) z małoletnim dzieckiem 

stron/orzeczenie o kontaktach powoda(dki)/pozwanego(nej) z małoletnim dzieckiem 

stron (należy dokładnie określić w jaki sposób)* ;  

4) zobowiązanie pozwanego(nej)/powoda(dki) do ponoszenia kosztów utrzymania 

małoletniego dziecka w kwocie ……............... zł miesięcznie płatnych do dnia 

………………………. z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności; 

5) nie orzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron/orzeczenie o 

sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron (należy dokładnie określić w jaki 

sposób)* ; 

6) o wezwanie na rozprawę świadków (imiona, nazwiska  i dokładne adresy - dot. TYLKO 

jeżeli powód(ka) wnosi o orzeczenie winy małżonka).   

7)  dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z załączonych do pozwu dokumentów na 

okoliczności opisane w uzasadnieniu pozwu                                                

8) o zasądzenie od pozwanego(nej) na rzecz powódki(da) kosztów procesu wg norm 

przepisanych. 

 

* niepotrzebne skreślić 
 



 
 
Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub innego 

pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie powód nie jest 

zainteresowany polubownym rozwiązaniem sporu 

 

 UZASADNIENIE 

 

(w uzasadnieniu należy wskazać wszystkie przyczyny wystąpienia z pozwem o rozwód) 
........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... .   
 

................................................. 
       (własnoręczny podpis) 

 
Załączniki:  
1) odpis pozwu i załączników, 
2) odpis skrócony aktu małżeństwa (wydany nie później niż przed 6 miesiącami), 
3) odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci. 

 

Objaśnienie wzoru 

1. Orzeczenie rozwodu jest możliwe, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały 
rozkład pożycia. Rozwód nie jest jednak dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć 
dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie 
rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 1 i 2 k.r.o.) Jak 
wskazuje się w orzecznictwie "rozkład pożycia jest trwały, jeżeli ustały wszystkie więzi łączące 
małżonków, zupełny, jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia 
życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi" (wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Katowicach z dnia 12 marca 2010 r., I ACa 51/10, LEX nr 1120376). 

2. Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, 
chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody jest w danych 
okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 k.r.o.). 

3. Sądem właściwym do wytoczenia sprawy rozwodowej jest sąd okręgowy, w którego okręgu 
małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich na terenie tego 
okręgu stale przebywa. W braku takiej przesłanki właściwym jest sąd miejsca zamieszkania 
strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma sąd miejsca zamieszkania strony powodowej (art. 
41 k.p.c.). 

4. W sprawie rozwodowej obowiązuje opłata stała w wysokości 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 1 k.s.c.). 
Opłatę należy uiścić w kasie sądu Okręgowego lub poprzez naklejenie na pozew znaków opłaty 
sądowej lub wpłacając na konto Sądu Okręgowego 

5. Jeżeli równocześnie z pozwem o rozwód powód(ka) wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych 
należy dołączyć do pozwu: 
 

1) zaświadczenie o wysokości dochodów, 
2) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania 
powódki(a) na druku urzędowym. 

6. Od wyroku wydanego w sprawie rozwodowej przysługuje stronom apelacja. 


