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[miejscowość], dnia [data] roku   

Sąd Okręgowy w [●] 

[●] Wydział Cywilny  

[adres Sądu] 

 

Powódka: 

[imię i nazwisko]  

[adres] 

PESEL: [●] 

 

Pozwany: 

[imię i nazwisko]  

[adres] 

PESEL: [●] 

Opłata sądowa: 600 zł 

 

POZEW O ROZWÓD 

 

Droga niniejszego pisma, ja [imię i nazwisko] Powódka, wnoszę o: 

1. rozwiązanie małżeństwa Powódki [imię i nazwisko] z Pozwanym [imię i nazwisko] 

zwartego dnia [imię i nazwisko] roku w [●] Kościele [●], akt małżeństwa [●] – przez 

rozwód bez orzekania o winie Stron; 

2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Stron na okoliczność 

trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżonków, przyczyn tego rozkładu, braku 

zaistnienia przesłanek negatywnych do rozwiązania małżeństwa przez rozwód;  

3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów: 

a) odpis skrócony aktu małżeństwa Stron [●]; 

b) umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową 

pomiędzy Stronami [o ile została zawarta];  

4. nierozstrzyganie w zakresie sposobu korzystania z mieszkania znajdującego się w 

budynku położonym przy ul. [●], [●], będącego współwłasnością Stron;  

5. zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powódki kosztów postępowania według norm 

przepisanych/obciążenie Stron kosztami postępowania po połowie.  

 

 

Na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. informuję, że Strony nie podjęły próby mediacji lub 

innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Niemniej jednak, przed złożeniem 

niniejszego pozwu Strony przeprowadziły rozmowy na temat kwestii ustalanych w sprawie o 

rozwód, Pozwany zaakceptował stanowisko Powódki przedstawione w niniejszym pozwie o 

rozwód.  
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UZASADNIENIE 

 

I. Stan faktyczny  

 

Strony poznały się w [●] roku. Związek małżeński zawarły po około [●] latach znajomość 

w Kościele [●] w dniu [●] roku. Dla obojga małżonków związek ten jest pierwszym 

małżeństwem. 

 

Dowód: 

- odpis skrócony aktu małżeństwa [●] 

 

Małżeństwo trwało około [●] lat. W połowie [●] roku Powódka wyprowadziła się od 

Pozwanego. Od tego czasu pomiędzy Stronami nie dochodzi do współżycia fizycznego i Strony 

nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Strony widują się sporadycznie, nie 

utrzymują żadnych głębszych relacji. Uczucie pomiędzy Stronami wygasło i nie widzą one szans 

na dalsze trwanie związku małżeńskiego. Na dzień wniesienia niniejszego pozwu Strony mają 

innych partnerów. Każde z małżonków prowadzi odrębne życie. W ocenie Powódki przyczyną 

całkowitego i zupełnego rozkładu między Stronami wszelkich więzi małżeńskich była 

niezgodność charakterów Stron, a także rozbieżność celów i pragnień, jak również odmienny 

system wartości i oczekiwań względem siebie. Strony podjęły wspólną decyzję o rozstaniu się z 

uwagi na brak sensu dalszego życia razem. Początkowo Strony prowadziły rozmowy w celu 

naprawy istniejącej sytuacji, jednakże próby te nie przyniosły żadnych trwałych i pożądanych 

efektów, gdyż Strony coraz bardziej się od siebie oddalały, uczucie osłabło, a Strony zaczęły 

traktować się jak zupełnie obcy sobie ludzie.  

 

Dowód: 

- przesłuchanie Stron 

 

Ze związku Stron nie pochodzą dzieci, jak również Strony nie posiadają dzieci 

pozamałżeńskich.  

 

Strony są współwłaścicielami mieszkania znajdującego się w budynku położonym przy ul. 

[●]. Mieszkanie zostało zakupione w dniu [●] roku ze środków pochodzących z [●]. Żadna ze 

Stron w/w mieszkania nie zamieszkuje. Mieszkanie jest obecnie wynajmowane. Tym samym 

wniosek o nierozstrzyganie w zakresie sposobu korzystania z mieszkania jest w pełni 

uzasadniony.  

 

W sposób ugodowy Strony rozstrzygnęły wszystkie pozostałe kwestie związane ze swoimi 

relacjami oraz majątkiem wspólnym. Strony zawarły umowę majątkową małżeńską 

ustanawiającą rozdzielność majątkową. 
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Dowód: 

- umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową z dnia [●] roku 

przed [●], notariuszem w Radomsku, Repertorium A nr [●] 

 

II. Stan prawny  

 

Obecny stan więzi pomiędzy małżonkami jednoznacznie prowadzi do wniosku, że nastąpił 

zupełny rozkład pożycia małżeńskiego o charakterze trwałym, uzasadniający orzeczenie 

rozwodu. Powódka oświadcza, iż w świetle art. 56 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 2086) brak jest podstaw do 

istnienia związku małżeńskiego łączącego ją z Pozwanym, albowiem dawno już ustały wszelkie 

więzi między Stronami, w tym przede wszystkim więź emocjonalna, ekonomiczna i fizyczna. 

Utrzymanie tego związku nie leży w interesie społecznym, ani we wspólnym interesie Stron.  

 

III. Właściwość Sądu 

 

Właściwość tutejszego Sądu ustalono na podstawie art. 41 k.p.c., zgodnie z którym 

powództwo ze stosunku małżeństwa 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. Tym samym w niniejszej sprawie właściwy jest Sąd Okręgowy w [●]. 

 

IV. Opłata od pozwu  

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 300 z późn. zm.) od pozwu o rozwód 
pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.  
 

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.  

 

 
________________________ 

[●] 
Załączniki: 

 odpis pozwu wraz z załącznikami; 

 odpis skrócony aktu małżeństwa Stron [●]; 

 umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową z dnia [●] roku przed 
[●], notariuszem w Radomsku, Repertorium A nr [●]; 

 potwierdzenie przelewu kwoty 600 zł.  


