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Drogi Czytelniku! 

Przygotowałam dla Ciebie krótki przewodnik o tym, jak 
samodzielnie sporządzić pozew o rozwód bez 
orzekania o winie, umożliwiający bezkonfliktowe 
zakończenie małżeństwa.

W ten sposób chciałabym pomóc wszystkim tym, 
którzy zamierzają uporządkować swoje sprawy 
prywatne wy łącznie przy udziale sądu, bez 
konieczności angażowania osób trzecich.

Prowadząc kancelarię adwokacką w Poznaniu, często słyszę pytania o to, jak 
napisać pozew o rozwód. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom moich klientów 
przedstawiam Tobie wzór pozwu o rozwód wraz z krótkim komentarzem. Każda 
sprawa jest inna, dlatego zamieszczony przeze mnie wzór pozwu o rozwód 
potraktuj wyłącznie jako wskazówkę do tego, jak przygotować się do sprawy 
rozwodowej. W razie wątpliwości proszę Cię kontakt, który znajdziesz w moim 
blogu Rozwód Przedsiębiorcy >>

Poniżej, oprócz wzoru pozwu o rozwód bez orzekania o winie, znajdziesz również  
krótki komentarz, jak samodzielnie go sporządzić. Zanim jednak skorzystasz ze 
wzoru sprawdź proszę, czy przyjęte przeze mnie założenia dotyczą również Ciebie.  

Na potrzeby przygotowania wzoru przyjęłam następujące założenia: 

➢ małżonkowie nie domagają się orzekanie o winie, są zgodni co do tego,  
że powinni się rozstać; 

➢ na dzień wniesienia pozwu małżonkowie nie mieszkają wspólnie; 
➢ małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci; 
➢ małżonkowie nie zawierali małżeńskiej umowy majątkowej jak również  

w trakcie trwania małżeństwa nie zapadł przeciwko nim wyrok znoszący 
ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej; 

➢ opłata sądowa zostaje dokonana przelewem na rachunek bankowy sądu; 
➢ powódka zwraca się do sądu z prośbą o niewyznaczanie rozprawy w czasie, 

gdy będzie przebywała na urlopie; 
➢ małżonkowie nie korzystali z pomocy mediatora w celu pojednania i nie chcą 

uczestniczyć w postępowaniu mediacyjnym. 
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Poznań, 10 lutego 2016 r. 

Sąd Okręgowy w Poznaniu 
Wydział I Cywilny 

ul. Hejmowskiego 2 
61-736 Poznań 

Powód:  
Anna Nowak 
ul. Kwiatowa 2/3, 61-856 Poznań 
PESEL: 76080812902 

Pozwany: 
Krzysztof Nowak 
ul. Towarowa 8/14, 60-178 Poznań 
PESEL: 74013143753 

POZEW O ROZWÓD 
bez orzekania o winie 

 W imieniu własnym, wnoszę o: 
1. rozwiązanie małżeństwa Anny Nowak i Krzysztofa Nowak zawartego 

18 października 2005 r., w Poznaniu (numer aktu małżeństwa 
145/2005), przez rozwód bez orzekania o winie, 

2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu czwartej części 
opłaty sądowej. 

Uzasadnienie 

I. 

 W dniu 18 października 2005 r. przed kierownikiem urzędu stanu 
cywilnego w Poznaniu zawarliśmy związek małżeński. 
Dowód: 
― skrócony odpis aktu małżeństwa 
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Nie zawieraliśmy małżeńskiej umowy majątkowej. 

Nie posiadamy wspólnych małoletnich dzieci. Mam syna z 
poprzedniego związku. 
Dowód: 
― przesłuchanie stron. 

II. 

Z mężem rozstaliśmy się już wiosną 2014 r. Wtedy to mąż wyprowadził 
się z mojego mieszkania do swojej matki. Uznaliśmy, że musimy przez jakiś 
czas od siebie odpocząć. Liczyliśmy, że po kilku tygodniach rozłąki będziemy 
gotowi na to, aby zacząć wszystko od nowa. Niestety, to początkowo 
kilkutygodniowe rozstanie przerodziło się w faktyczną separację. Wspólnie 
uznaliśmy, że nasze uczucia wygasły i nie widzimy szansy na dalsze trwanie 
małżeństwa. 
Dowód: 
― przesłuchanie stron. 

Żyjemy osobno od ponad półtora roku. Ustały pomiędzy nami wszelkie 
więzi fizyczne, uczuciowe, gospodarcze. Każde z nas pracuje na siebie, nie 
prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego. Oboje uznaliśmy, że czas 
uregulować prawnie to co już i tak faktycznie nastąpiło. Zależy mi na tym, 
aby rozwiązać nasze małżeństwo w sposób kulturalny i bez zbędnych 
emocji. Nie obwiniam wyłącznie męża za to, że nasze małżeństwo się 
rozpadło.  
Dowód: 
― przesłuchanie powódki. 

III. 

Nie korzystaliśmy z postępowania mediacyjnego i uważam, że 
jakakolwiek mediacja nie jest w stanie uratować naszego małżeństwa.  
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Kwotę 600,00 zł tytułem opłaty od pozwu przelałam na rachunek 
bankowy Sądu, na dowód czego załączam potwierdzenie przelewu. 

Uprzejmie proszę o niewyznaczanie przez Sąd terminu rozprawy 
pomiędzy 1 kwietnia 2016 r. a 10 kwietnia 2016 r., ponieważ wówczas będę 
przebywała na urlopie. 

 ______________________________ 
 Anna Nowak 

Załączniki: 
1. potwierdzenie przelewu kwoty 600,00 zł, 
2. skrócony odpis aktu małżeństwa, 
3. odpis pozwu wraz z załącznikami dla pozwanego. 
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JAK NAPISAĆ POZEW O ROZWÓD? – praktyczne wskazówki. 

Zanim zaczniesz pisać, potrzebujesz: 

1. Skrócony odpis aktu małżeństwa (uzyskasz go w Urzędzie Stanu 
Cywilnego); 

2. Małżeńska umowa majątkowa (jeśli była zawierana); odpis wyroku 
wprowadzającego ustrój rozdzielności majątkowej pomiędzy 
małżonkami (jeśli taki wyrok zapadł); 

3. 600,00 zł, które należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Sądu 
Okręgowego, do którego wnoszony jest pozew; opłatę można dokonać 
również w znakach opłaty sądowej (znaki możesz kupić w kasie 
dowolnego sądu i nakleić je na pozew). 

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest zawsze Sąd Okręgowy położony 
na obszarze miejscowości, w której małżonkowie ostatnio wspólnie mieszkali. 

W pozwie należy podać adres zamieszkania storn (lub adres do korespondencji) 
oraz ich numery PESEL. 

Poczytaj o alimentach >> 

W uzasadnieniu należy wskazać kiedy został zawarty związek małżeński, czy 
była zawierana małżeńska umowa majątkowa, ewentualnie czy w trakcie trwania 
małżeństwa zapadł wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową. Należy opisać 
krótko przyczyny rozpadu małżeństwa (np. konflikt charakterów) a także wskazać, 
że pomiędzy małżonkami wygasły więzi fizyczne (nie współżyjesz z małżonkiem), 
uczuciowe (nie kochasz małżonka) oraz gospodarcze (nie prowadzicie wspólnego 
gospodarstwa domowego, każde z was „pracuje na siebie”) i że ma to charakter 
trwały. 

WAŻNE! 

Pozew nie może być złożony wspólnie przez oboje małżonków. Nawet jeśli 
małżonkowie są zgodni co do tego, że powinni się rozstać, jedno z nich składa 
pozew, natomiast drugie wystarczy, ze na rozprawie potwierdzi chęć rozwiązania 
małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie. 
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Nie jest przeszkodą do złożenia pozwu to, że małżonkowie nadal razem 
mieszkają (np. we wspólnym domu), np. w sytuacji gdy żadne z nich nie ma 
możliwości finansowych aby się wyprowadzić. 

Jeżeli małżonkowi nadal wspólnie mieszkają, Sąd w wyroku rozwodowym będzie 
musiał dokonać tzw. „podziału nieruchomości do korzystania”, co sprowadza się 
do tego, że Sąd np. przyzna powódce prawo do wyłącznego korzystania z sypialni i 
pokoju znajdującego się po prawej stronie na pierwszym piętrze oraz znajdującej 
się tam łazienki, pozwanemu natomiast prawo do wyłącznego korzystania z pokoju 
gościnnego znajdującego się na parterze oraz z łazienki znajdującej się na 
parterze a także garażu; pozostałe pomieszczenia pozostaną do wspólnego 
korzystania przez strony. Obowiązek dokonywania podziału wspólnie 
zajmowanej nieruchomości to niestety obowiązek nałożony na sąd przez 
ustawodawcę. 

Poczytaj o podziale majątku po rozwodzie >> 

Do pozwu wraz z kompletem dokumentów należy dołączyć jego odpis wraz z 
załącznikami (czyli drugi taki sam komplet), tak aby Sąd mógł go doręczyć drugiej 
stronie. 

Jeżeli uda się zakończyć sprawę poprzez rozwód bez orzekania o winie, Sąd 
zwróci powodowi 300,00 zł, natomiast pozostałymi 300,00 zł obciąży strony po 
połowie i na tej podstawie zasądzi  150,00 zł od pozwanego na rzecz powoda. 

***** 

Drogi Czytelniku! W razie wątpliwości możesz się ze mną skontaktować pisząc 
wiadomość na adres: m.betkowska@br-kancelaria.com, albo też telefonicznie:  
+48 609 215 128. 

Zapraszam Cię również do odwiedzin mojej strony internetowej: br-kancelaria.com, 
jak też mojego bloga, pt.: Rozwód Przedsiębiorcy. 
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