Miejscowość, data……………………………….

Sąd Okręgowy w………………………………… (w ostatnim miejscu zamieszkania
małżonków, jeśli choć jeden z nich dalej mieszka w okręgu sądu, a jeśli nie - w
miejscu zamieszkania pozwanego)

Powódka:

imię i nazwisko………………………………….
PESEL………………………………………
Adres zamieszkania……………………………

Pozwany:

imię i nazwisko……………………………………
Adres zamieszkania…………………………….

Opłata: 600 zł

POZEW O ROZWÓD

Działając jako powódka, wnoszę o:
1. Rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki zawartego z pozwanym przed Kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego w …………………... nr aktu małżeństwa………………. dnia …………………………. – z wyłącznej
winy męża,
2. Powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron, ……………………….., ur. dn.
………………………….. powódce oraz ograniczenie tej władzy ojcu do współdecydowania w istotnych
sprawach dziecka, jak wybór szkoły i sposobu leczenia,
3. Ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego syna stron w każdorazowym miejscu zamieszkania jego
matki,
4. Ustalenie kontaktów małoletniego syna stron z ojcem w:
a. co drugi wtorek w godzinach 16.00 – 19.00 w miejscu zamieszkania małoletniego,
5. Zasądzenie od ojca na rzecz małoletniego syna stron po 1500 zł miesięcznie tytułem alimentów
płatnych do rąk matki do 10 dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w
razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat,
6. Nie orzekanie o wspólnym mieszkaniu stron,
7. Zobowiązanie pozwanego do przedłożenia PIT za poprzedni rok oraz zaświadczenia o dochodach za
ostatnie 6 miesięcy,
8. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z:
a. Odpisu skróconego aktu małżeństwa
b. Odpisu skróconego aktu urodzenia
c. ………………………………. (inne dowody np. korespondencja mailowa itd.)
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9. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron,
10. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków:
a. Imię nazwisko, miejsce zamieszkania……………………….
b. ………………………………………………………………….
Na okoliczność ustalenia przesłanek rozwodu; na okoliczność wyłącznej winy pozwanego w
rozkładzie pożycia małżonków, a także na okoliczność ustalenia sytuacji dziecka stron.

Jednocześnie informuję, że konflikt między stronami jest na tyle zaogniony, że pozasądowe sposoby
rozwiązywania sporów nie będą w niniejszej sprawie skuteczne. Konieczne stało się więc wytoczenie
powództwa.

UZASADNIENIE
Powódka i pozwany zawarli związek małżeński dnia …………………….. przed Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego w …………………………. .
Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa

Ze związku małżeńskiego strony mają jedno małoletnie dziecko, ……………………. ur. dn. ……………… .
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia

Między stronami pożycie ustało w sposób trwały i zupełny. Wygasły więzi na płaszczyźnie duchowej
gospodarczej i fizycznej, a taki stan ma charakter trwały – trwa od ……………….. i strony nie widzą możliwości
powrotu do małżeństwa.

Powodem rozkładu pożycia była zdrada pozwanego, którą odkryła powódka. Pozwany pozostaje w
pozamałżeńskim związku z inną kobietą od ….. lat/miesięcy. Nie był zainteresowany próbami ratowania
małżeństwa. Wyłączną winę za ustanie więzi między małżonkami ponosi więc pozwany.
Dowód: korespondencja mailowa stron, zeznania świadka ………………………….…

Jednocześnie orzeczeniu rozwodu nie sprzeciwia się dobro małoletniego syna stron. Małoletni syn
stron zaakceptował separację rodziców, na stałe mieszka z matką. Pozwany bardzo rzadko spotyka się z synem,
spotkania nie są regularne i pozwany bardzo często je odwołuje. Więź między ojcem a synem uległa
rozluźnieniu, a ojciec nie podejmuje prób podtrzymywania tej więzi. Jako że pozwany nie interesuje się
sprawami syna, zasadny jest wniosek o ograniczenie mu władzy rodzicielskiej.
Dowód: przesłuchanie stron, przesłuchanie świadków

Koszty utrzymania dziecka wynoszą 2000 zł miesięcznie. Składają się na nie ………………………………………
(wyżywienie – kwota, mieszkanie – kwota, odzież – kwota, przedszkole – kwota, itd.).
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Dowód; faktury VAT, zeznania świadków
To powódka sprawuje bezpośrednią pieczę nad synem, na co dzień dokłada osobistych starań do jego
wychowania. Uzasadnia to zwiększenie finansowego wkładu ojca w utrzymanie syna ponad 50% wszystkich
kosztów. Jednocześnie kwota 1500 zł miesięcznie jest adekwatna do możliwości majątkowych i zarobkowych
pozwanego, który ma wyższe wykształcenie, zgodnie z wiedzą powódki zarabia ok. 5.000 zł miesięcznie.
Pozwany jest także właścicielem dwóch nieruchomości, co zwiększa jego możliwości majątkowe.
Orzeczenie rozwodu nie jest także sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak we wstępie.

__________________________
Własnoręczny podpis powódki

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dowód uiszczenia opłaty sądowej 600 zł
Odpis pozwu wraz z załącznikami dla pozwanego
Odpis skrócony aktu małżeństwa
Odpis skrócony aktu urodzenia
Korespondencja mailowa stron
faktury VAT
…
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