
Miejscowość, data

Sąd Okręgowy w Gdańsku
II Wydział Cywilny Rodzinny
ul. 3 Maja 9A
80-802 Gdańsk

Powód:
imię, nazwisko,
adres zamieszkania
PESEL:

Pozwany:
imię, nazwisko,
adres zamieszkania
PESEL:

POZEW O ROZWÓD
z orzekaniem o winie/ bez orzekania o winie

Wnoszę o:

1) rozwiązanie poprzez rozwód z orzekaniem/bez orzekania o winie małżeństwa
zawartego  przez  Powoda  z  Pozwanym w  dniu  ……….  przed  kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego w ………… (akt małżeństwa nr……….)

2) powierzenie Powodowi/Powódce/obojgu rodzicom pełni władzy rodzicielskiej/
pełni  władzy  rodzicielskiej  komu  przy  jednoczesnym  ograniczeniu  władzy
rodzicielskiej   komu  do decydowania o sprawach  wpisać jakie sprawy, np.
decydowania  o  wyborze  szkoły,  sposobu  leczenia  dziecka,  wyjeździe
za granicę

3) orzeczenie o kontaktach z małoletnim w ten sposób, iż  opisać szczegółowo
jak  mają  wyglądać  kontakty  z  dzieckiem  tj.  częstotliwość  spotkań,  ferie,
święta,  uroczystości  rodzinne,  religijne  itp.,  w  jakich  godzinach,   jak  ma
wyglądać  sprawa  odbierania  dziecka   /  nie  orzekanie  o  kontaktach
powoda/pozwanego z małoletnim imię i nazwisko

4) zasądzenie przez Sąd alimentów na rzecz małoletniego/pozwanego/ powoda
w  wysokości  …….  zł  płatnych  do  wskazać  dzień dnia  każdego  miesiąca
na rachunek bankowy nr…………………………./do rąk własnych  

5) orzeczenie  o  sposobie  korzystania  ze  wspólnego  mieszkania  tu  określić
dokładnie  jak  ma  wyglądać  korzystanie  ze  wspólnego  mieszkania  
po rozwodzie/nie orzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania



6) dopuszczenie  i  przeprowadzenie  następujących  dowodów:  przykładowe
wnioski dowodowe:
a) zeznania świadka imię i nazwisko, adres zamieszkania na okoliczność tu

należy wskazać po co świadek ma być wezwany, o czym zaświadczyć
b) rachunki  i  faktury  na  okoliczność  sytuacji  materialnej  powoda  oraz

małoletniego
c) jeśli chcemy aby druga strona lub jakaś instytucja złożyła w Sądzie jakieś

dokumenty, które są w jej posiadaniu, to należy sformułować wniosek:
Wnoszę  o  zobowiązanie  przez  Sąd  kogo do  złożenia  w  Sądzie
następujących dokumentów wpisać jakie, np. zaświadczenie o zarobkach
pozwanego na  okoliczność  wskazać  po  co

7) rozpoznanie sprawy również pod nieobecność pozwanego
8) zwrot kosztów postępowania według norm przepisanych

Można  również  na  czas  trwania  postępowania  żądać  zabezpieczenia  przez  Sąd
alimentów:

Ponadto  wnoszę  o  zabezpieczenie  roszczeń  alimentacyjnych  na  czas  trwania
postępowania  poprzez  tu  wskazać  jak,np.  poprzez  zobowiązanie  pozwanego  do
łożenia na małoletniego kwoty 500 zł płatnej do 10tego dnia każdego miesiąca 

UZASADNIENIE

Tu dokładnie opisać dlaczego żądamy rozwodu, wpisujemy wszystkie nasze
twierdzenia i argumenty

Podpis

Załączniki:

1) odpis pozwu wraz załącznikami
2) dowód uiszczenia opłaty sądowej  - 600 zł / wniosek o zwolnienie z opłaty 

sądowej wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym i rodzinny
3) wymienić wszystkie załączone dokumenty


