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KLISZ I WSPÓLNICY

Dzień dobry, 

nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem i właścicielem kancelarii prawnej z
Wrocławia - Klisz i Wspólnicy, która od wielu lat specjalizuje się w sprawach
rozwodowych oraz kompleksowej regulacji wszelkich kwestii prawnych
związanych z rozwiązaniem małżeństwa (pozew o rozwód, alimenty, opieka
nad dziećmi, podział majątku).

Na bazie tych doświadczeń przygotowałem specjalnie dla Ciebie wzór pozwu
rozwodowego.

Mam nadzieję, że ten wzór Cię zainspiruje i pomoże w Twojej sprawie.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz
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Wrocław, dnia 1 grudnia 2021 r.

Anna Kowalska
PESEL: 01234567890
zam. ………………………………
……………………………………….
e-mail: ……………………………
tel. …………………………………

 
   Sąd Okręgowy w ….............……..

ul……………………......….............……….
………………….........…….............………1

Powódka: 

Pozwany: Jan Kowalski
 zam. …………………………..…
  ………………………………….....
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3
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POZEW O ROZWÓD
Wnoszę o:

rozwiązanie małżeństwa powódki oraz pozwanego zawartego w dniu            
 …………………………............. roku przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w
…………………….............., nr aktu małżeństwa: ……………………………… – przez rozwód bez
orzekania o winie ,
powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią Zofią Kowalską,
urodzoną 1 sierpnia 2010 roku, obojgu rodzicom , 

5

2) 6

1)

  Sąd Okręgowy zawsze będzie sądem właściwym do rozpoznawania sprawy o rozwód. W Polsce jest kilkadziesiąt
sądów okręgowych, ale właściwy do rozpoznawania Twojej sprawy będzie tylko jeden. Powództwo wytacza się
wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w
okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd
miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.
   PESEL należy podać wyłącznie przy danych powoda. Nie trzeba podawać PESEL-u pozwanego, ale jeśli go posiadasz,
to warto podać go w pozwie.
   Adres zameldowania nie ma tutaj znaczenia. Podajesz adres, pod którym faktycznie zamieszkujesz. 
   Podanie numeru telefonu i maila ułatwi kontakt z Tobą, jeśli rozprawa będzie odwołana.
   Możesz zażądać rozwodu bez orzekania o winie albo rozwodu z winy jednej ze stron, albo rozwodu z winy obojga. 
   Zasadą jest, że sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Jeżeli sąd uzna, że dobro dziecka
przemawia za powierzeniem władzy tylko jednemu rodzicowi, to zakreśli, w jakich istotnych sprawach dziecka drugi
rodzic może decydować. Wtedy wniosek może brzmieć: „Wnoszę o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad
małoletnią Zofią matce z pozostawieniem ojcu prawa do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka w zakresie
wyboru szkoły, zajęć dodatkowych, sposobu leczenia, wyjazdu zagranicznego na dłużej niż 2 tygodnie”. 
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w latach parzystych od dnia 24 grudnia od godziny 15:00 do dnia 25 grudnia do
godz. 15:00, 
w latach nieparzystych od 25 grudnia od godziny 15:00 do 26 grudnia do godziny
18:00,

w latach parzystych począwszy od Wielkiej Soboty od godziny 12:00 do Niedzieli
Wielkanocnej do godz. 15:00,
w latach nieparzystych w Niedzielę Wielkanocną od godz. 15:00 do Poniedziałku
Wielkanocnego do godz. 18:00,

ustalenie, że miejscem zamieszkania małoletniej Zofii jest każdorazowo miejsce
zamieszkania matki,
uregulowanie kontaktów pozwanego z dzieckiem w ten sposób, że pozwany będzie
widywał córkę:
 a) w co drugi weekend od piątku po szkole do godz. 17:00 w niedzielę – z
obowiązkiem odebrania dziecka z placówki i odwiezienia dziecka po skończonych
kontaktach, 
  b) w święta Bożego Narodzenia 

  c) w Święta Wielkanocne:

 d) w ferie zimowe - od poniedziałku rozpoczynającego pierwszy tydzień ferii        
 zimowych od godz. 12:00 do niedzieli kończącej pierwszy tydzień ferii zimowych do
godz. 17:00,
  e) pierwszy i drugi tydzień sierpnia, począwszy od poniedziałku od godziny 12:00 do
niedzieli godziny 17:00, 
zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej Zofii alimentów w kwocie 1600
złotych miesięcznie, płatnych do dnia 15-tego każdego miesiąca do rąk matki
małoletniej  ,
zaniechanie orzekania o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron ,
zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów
zastępstwa procesowego według norm przypisanych. 

4)
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  Kontakty możesz dostosować do swoich potrzeb. Zwróć uwagę, żeby godziny kontaktów były dokładnie określone.
Pozwoli to uniknąć nieporozumień w przyszłości. Nie wnoś o kontakty w pierwszy i trzeci weekend miesiąca. Są
miesiące, które mają pięć weekendów - szkoda tracić jeden weekend z dzieckiem raz na jakiś czas.
Sąd na zgodny wniosek stron odstępuje od regulowania kontaktów. W takim przypadku będziecie musieli sami
dogadywać się na bieżąco. To kiepskie rozwiązanie, jeżeli jesteście skłóceni, bo takie kontakty nie mogą potem być
wyegzekwowane na drodze prawnej.
   „Do rąk matki” to tylko utarte sformułowanie. Bez obaw możesz wpłacać alimenty na rachunek bankowy. 
   Sąd zawsze w wyroku musi wspomnieć o tym, czy reguluje sposób korzystania z mieszkania.
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Jednocześnie wnoszę o:

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do niniejszego pozwu
- na okoliczność kosztów utrzymania Zofii, możliwości zarobkowych i majątkowych jej
rodziców,
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka:
    a) Alicji Kowalskiej, zam. ul. Cicha, Wrocław

1.

2.
10

    Pamiętaj, by zawsze przy świadkach podawać adres. 10

- na okoliczność zaistnienia rozkładu pożycia małżeńskiego, sytuacji małoletniego dziecka stron,
możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego.

Podaję, iż strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu. Małżonkowie są zgodni co do
sposobu rozwiązania małżeństwa, władzy rodzicielskiej i kontaktów, sporna między nimi
pozostaje kwestia alimentów na dziecko.
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skrócony odpis aktu małżeństwa powoda i pozwanej  .

odpis skrócony aktu urodzenia mał. Zofii Kowalskiej.

UZASADNIENIE

        Powódka i pozwany poznali się w 2009 roku w pracy i szybko zaczęli spotykać się jako para.
We wrześniu 2009 roku zamieszkali razem, w tym samym roku się zaręczyli. Ślub odbył się 1
lutego 2010 roku we Wrocławiu.

Dowód:

Z małżeństwa tego pochodzi jedno dziecko, Zofia Kowalska, ur. 1 sierpnia 2010 roku.

Dowód:

       Na początku pożycie stron układało się dobrze. Poważne problemy w małżeństwie zaczęły
się około trzech lat temu, kiedy pozwany wyjechał do pracy za granicę. Pozwany chciał, by
powódka przeprowadziła się do niego do Niemiec. Powódka nie widziała takiej możliwości.
Pozwany ostatecznie wrócił do Polski, ale strony w dalszym ciągu nie potrafiły się ze sobą
porozumieć. Na terapii małżeńskiej podjęły decyzję o rozstaniu. 

        Obecnie strony niewiele już łączy, nie darzą się już uczuciem, każde z nich prowadzi osobne
życie. Rok temu pozwany wyprowadził się od powódki, strony nie podejmują już żadnych
wspólnych decyzji finansowych. Pożycie fizyczne między stronami ustało wiosną ubiegłego roku.
Nie ma perspektyw, by małżonkowie wrócili do wspólnego pożycia. 

     Córka stron ma obecnie 11 lat, jest uczennicą szkoły podstawowej. Strony wspólnie
podejmują decyzje wychowawcze, dlatego powódka wnosi o powierzenie obojgu rodzicom
wykonywania władzy rodzicielskiej. 

11

    Skrócony odpis aktu małżeństwa nie może być starszy niż 3 miesiące.11
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zaświadczenie o zarobkach powódki,
zeznanie podatkowe pozwanego za 2019 i 2020 rok.

Miesięczne potrzeby Zofii kształtują się w sposób następujący:
Koszt najmu mieszkania   – 
Prąd – 
Gaz – 
Woda –
Wyżywienie – 
Odzież i obuwie – 
Środki czystości i kosmetyki – 
Leki i wizyty lekarskie - 
Kieszonkowe – 
Rozrywka – 
Wakacje –
Wydatki szkolne i zajęcia dodatkowe –
Dojazdy   –

Powódka jest z zawodu ekonomistą, pracuje w firmie udzielającej kredytów na stanowisku
konsultanta. Jej miesięczne zarobki to ok. 3000 zł netto.
Pozwany jest z zawodu socjologiem. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w
zakresie sprzedaży akcesoriów ortopedycznych. Średni miesięczny dochód firmy to około 5000 -
6000 zł.

Dowód:

Alimenty w zaproponowanej wysokości odpowiadają zarówno usprawiedliwionym potrzebom
Zofii, jak i możliwościom zarobkowym pozwanego.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie. 

 Anna Kowalska
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    Pamiętaj, by koszty związane z mieszkaniem podawać w przeliczeniu na jednego domownika.
    Nic tak bardzo nie liczy się na gruncie sprawy o alimenty jak skrupulatnie zbierane rachunki.  
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 dowód uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 600 zł  ,
 odpis skrócony aktu małżeństwa,
 odpis skrócony aktu urodzenia Zofii Kowalskiej,
 rachunki dokumentujące koszty utrzymania mieszkania, faktury VAT, zaświadczenia,
 zaświadczenie o zarobkach powódki,
 zeznanie podatkowe pozwanego za 2019 i 2020 rok,
 odpis pozwu wraz z załącznikami  .

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14
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    600 zł możesz uiścić w kasie sądu albo na rachunek bankowy i załączyć do pozwu potwierdzenie.
    Pozew należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach. Jeden i drugi egzemplarz powinien mieć takie same załączniki
(odpis dla drugiej strony może zawierać kserokopie).
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Mogą Cię zainteresować poniższe artykuły.

Podział majątku po rozwodzie – poradnik KROK PO KROKU
Alimenty na dziecko
Rozwód za porozumieniem stron
Opieka nad dzieckiem po rozwodzie
Co tak naprawdę jest ważne w sprawie rozwodowej?
Zgoda na wyjazd dziecka za granicę
Mieszkanie po rozwodzie
Umowny podział majątku wspólnego 

https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/podzial-majatku-po-rozwodzie/
https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/alimenty-na-dziecko/
https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/rozwod-porozumieniem-stron/
https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/opieka-nad-dzieckiem-po-rozwodzie/
https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/co-tak-naprawde-jest-najwazniejsze-w-sprawie-rozwodowej/
https://adwokat-wroclaw.biz.pl/zgoda-na-wyjazd-dziecka-za-granice/
https://adwokat-wroclaw.biz.pl/mieszkanie-po-rozwodzie/
https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/umowny-podzial-majatku-wspolnego/
https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/umowny-podzial-majatku-wspolnego/


O mnie

Adwokat Iwo Klisz

Założyciel Kancelarii Klisz i Wspólnicy. Związany ze
sprawami rozwodowymi od początku swojej kariery
zawodowego prawnika. Specjalizuje się w prawie
rodzinnym (rozwody, podział majątku, alimenty i
spadki). Aktywnie prowadzi szkolenia prawne. Autor
publikacji i licznych artykułów eksperckich
dotyczących prawa rodzinnego.
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Mam nadzieję, że ten wzór pozwu rozwodowego 
okazał się dla Ciebie przydatny.

 
Jeśli podoba Ci się moja praca i chciałbyś otrzymywać więcej bezpłatnych materiałów
poradnikowych, wzorów i wskazówek tego typu, zapraszamy Cię do polubienia strony

mojej kancelarii na Facebooku:
 

 adwokat Iwo Klisz i Wspólnicy 
 
 
 
 

KLISZ I WSPÓLNICY

Zachęcam również do 
subskrypcji mojego kanału na YouTube 

https://www.facebook.com/AdwokatWroclawIwoKlisz
https://www.facebook.com/AdwokatWroclawIwoKlisz
https://www.facebook.com/AdwokatWroclawIwoKlisz
https://facebook.com/AdwokatWroclawIwoKlisz/
https://www.youtube.com/watch?v=eM35hu5mU8I
https://www.youtube.com/channel/UCYvE1y7IIJskVnvUgBi3E-w
https://www.youtube.com/channel/UCYvE1y7IIJskVnvUgBi3E-w


KONTAKT

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku
ul. Czopowa 14/20

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
 
+48 71 740 50 00
+48 695 560 425
 

www.adwokat-wroclaw.biz.pl

www. rozwod-i-podzial-
majatku.pl

i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
 

facebook.com/AdwokatWroclawIwo
Klisz/

Grupa szkoleniowa na Facebooku:
„Szkolenia prawne dla managerów
 i właścicieli firm”

instagram.com/adwokatwroclaw

www.linkedin.com/in/iwo-klisz/

YouTube: Adwokat Iwo Klisz

https://adwokat-wroclaw.biz.p/
https://adwokat-wroclaw.biz.p/
https://adwokat-wroclaw.biz.p/
https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/
https://www.facebook.com/AdwokatWroclawIwoKlisz
https://www.facebook.com/AdwokatWroclawIwoKlisz
https://www.facebook.com/AdwokatWroclawIwoKlisz
https://www.facebook.com/groups/271305197098927
https://www.facebook.com/groups/271305197098927
https://www.facebook.com/groups/271305197098927
https://www.instagram.com/adwokatwroclaw/
https://www.linkedin.com/in/iwo-klisz/
https://www.youtube.com/c/AdwokatIwoKlisz

