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Szczecin, dnia 14 maja 2018 r. 

 

 

Sąd Okręgowy w Szczecinie 

Wydział X Cywilny Rodzinny 

ul. Małopolska 17 

70-952 Szczecin 

 

 

Powódka: Joanna Kowalska, (adres), PESEL ….. 

reprezentowana przez radcę prawnego XYZ 

adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego XYZ (adres) 

 

Pozwany: Marek Kowalski (adres), PESEL 

 

 

POZEW O ROZWÓD 

 

 

 Działając w imieniu i na rzecz powódki Joanny Kowalskiej, pełnomocnictwo w 

załączeniu, wnoszę o: 

 

1. rozwiązanie małżeństwa powódki Joanny Kowalskiej oraz pozwanego Marka 

Kowalskiego, zawartego przed Kierownikiem Urzędu Cywilnego w Szczecinie w 

dniu 29 sierpnia 2009 roku, wpisanego do księgi małżeństw pod nr 

1231234/09, przez rozwód bez orzekania o winie; 

 

2. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią  Martą 

Kowalską ur. 29 stycznia 2012 roku w Szczecinie matce Joannie Kowalskiej, z 

jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanego Marka 

Kowalskiego do współdecydowania o przyszłych istotnych sprawach 

dotyczących małoletniego dziecka, takich jak wybór szkoły, zawodu, sposobu 

leczenia małoletniego; 

 

3. odstąpienie od orzekania o kontaktach pozwanego z małoletnią Martą 

Kowalską– w przypadku złożenia przez pozwanego wniosku odmiennego 

ustalenie kontaktów pozwanego z małoletnią Martą Kowalską w ten sposób, że 

pozwany Marek Kowalski będzie się z nią widywał: 

- w ostatnią sobotę miesiąca poczynając od soboty od godz. 9.00 do 

następującej po niej niedzieli do godz. 18.00,  

4. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej Marty Kowalskiej 

alimentów w kwocie po 2.500,- zł miesięcznie, płatnych na rachunek 
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bankowy powódki do dnia 10 każdego miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi 

za opóźnienie w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając 

od daty uprawomocnienia się wyroku, 

 

5. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków: 

- ……. (wezwanie na adres: ……);  

na okoliczność trwałości i zupełności rozkładu pożycia małżonków, wyłącznej 

winy pozwanego w rozkładzie pożycia małżonków, przyczyn rozkładu pożycia 

małżonków, sytuacji majątkowej powódki, stanu zdrowia powódki, możliwości 

zarobkowych powódki, pogorszenia sytuacji majątkowej powódki, więzi 

emocjonalnej między małoletnim synem Stron a pozwanym, potrzeb 

małoletniego syna (itp.),  

 

6. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na 

okoliczność trwałości i zupełności rozkładu pożycia małżonków, wyłącznej 

winy pozwanego w rozkładzie pożycia małżonków, przyczyn rozkładu pożycia 

małżonków, sytuacji majątkowej powódki, stanu zdrowia powódki, możliwości 

zarobkowych powódki, pogorszenia sytuacji majątkowej powódki, więzi 

emocjonalnej między małoletnim synem Stron a pozwanym, potrzeb 

małoletniego syna (itp.), 

 

7. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do 

niniejszego pozwu na okoliczności trwałości i zupełności rozkładu pożycia 

małżonków, wyłącznej winy pozwanego w rozkładzie pożycia małżonków, 

przyczyn rozkładu pożycia małżonków, sytuacji majątkowej powódki, stanu 

zdrowia powódki, możliwości zarobkowych powódki, pogorszenia sytuacji 

majątkowej powódki, więzi emocjonalnej między małoletnim synem Stron a 

pozwanym, potrzeb małoletniego syna (itp.), 

8. zobowiązanie pozwanego do przedstawienia kopii rocznego zeznania 

podatkowego za rok podatkowy 2017 celem ujawnienia swojego stanu 

majątkowego poprzez […]; 

 

9. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów 

zastępstwa radcowskiego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od 

pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. 

 

Ponadto, powódka wnosi o:  

10. udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód 

poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 2.500,- zł  tytułem 

kosztów utrzymania rodziny płatnej do rąk powódki do dnia 10-ego każdego 

miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie opóźnienia w 

płatności każdej raty poczynając od dnia wytoczenia powództwa,  
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Jednocześnie wnoszę o częściowe zwolnienie powódki od kosztów sadowych, 

tj. od opłaty sądowej od pozwu, ponieważ nie jest ona w stanie jej ponieść, bez 

uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny.  

 

Uzasadnienie 

 

[…] 

 

 

 

 

podpis 

 

 

Załączniki: 

- odpis pozwu i załączników, 

- pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, 

- odpis skrócony aktu małżeństwa, 

- odpisy skrócone aktów urodzenia małoletniej, 

- zestawienie kosztów utrzymania rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Błędy 

 wniosek o rozwód z wyłącznej winy pozwanego,  

 ustalenie miejsca pobytu i miejsca zamieszkania dziecka przy powódce przy 

jednoczesnym wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej pozwanemu,  

 sformułowanie wniosku o zasądzenie alimentów na rzecz powódki,  

 brak wniosku o zabezpieczenie,  

 brak wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad wspólną małoletnią 

córką Stron, Martą Kowalską,  

 zawarcie wniosku o powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom,  

 zawarcie wniosku o pozbawienie pozwanego władzy rodzicielskiej,   

 brak wniosku o orzeczenie alimentów na rzecz małoletniej Marty Kowalskiej,  
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 brak racjonalnego uzasadnienia poszczególnych wniosków złożonych w 

pozwie,  

 braki formalne – np. brak wskazania nr PESEL, brak podpisu, brak adresów 

stron, błędnie wskazany Sąd. 

 

Dębno jest położone w woj. zachodniopomorskim, powiat myśliborski, przy czym 

sądem właściwym do rozpatrzenia jest Sąd Okręgowy w Szczecnie. Wskazanie Sądu 

Okręgowego w Gorzowie ze wskazaniem podstawy prawnej nie było traktowane jako 

błąd.  

 


