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_________________, _____________ 
(miejscowość) (data) 

 
 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 
XIII Wydział Cywilny Rodzinnyi 

 
 
Powód/ka:  imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL 
Pozwany/a:  imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL 
 
 

POZEW O ROZWÓDii 
 
Działając w imieniu własnym, wnoszę o: 

1. rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód bez orzekania o winieiii 
(alternatywnie: z winy powoda, z winy pozwanego lub z winy obu stron), 

2. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania według norm przepisanych.  
 
W związku z treścią art. 187 § 1 pkt  3 Kodeksu postępowania cywilnego oświadczam, że 
strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, 
ponieważ na obecnym etapie powód/ka nie jest zainteresowana polubownym 
rozwiązaniem sporu. 
 

Uzasadnienie 
 
W tym miejscu należy m. in.: 

1) wskazać, kiedy zostało zawarte małżeństwo i czy pochodzą z niego wspólne, 
małoletnie dzieci stron,  

2) wskazać, kiedy rozpoczął się proces rozkładu pożycia małżeńskiego,  
3) opisać rozkład pożycia małżeńskiego w sferze duchowej (uczuciowej), 

gospodarczej i fizycznej, 
4) wskazać, czy rozkład więzi małżeńskiej ma charakter trwały i dlaczego, 
5) jeżeli żądanie pozwu obejmuje również orzeczenie o winie - wyjaśnić kto i dlaczego 

ponosi winę i złożyć stosowne wnioski dowodowe na tą okoliczność.  
 

_______________________ 
Podpisiv 
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Załączniki: 
- dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwuv 
- odpis pisma wraz z załącznikami 
- skrócony odpis aktu małżeństwa 
- inne dowody (dokumenty) załączone do pozwu (trzeba je wymienić) 
 
 
 

 

i Pozew rozwodowy należy złożyć do sądu, 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 (art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego). 
ii Rozwód jest dopuszczalny, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jednakże mimo 
zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć 
dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek 
wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody 
na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 
iii Sąd zaniecha orzekania o winie tylko na zgodne żądanie małżonków. 
iv Pozew podpisuje tylko powód lub powódka.  
v W sprawie rozwodowej obowiązuje opłata stała w wysokości 600 złotych. 

                                                        


