wzór nr 1

opłata 600 złotych

Powód (osoba składająca pozew)
…………………………………………

Warszawa, dnia………………….

Adres zamieszkania powoda, PESEL i numer
telefonu…………………………………
Pozwany (osoba, z którą chcemy się rozwieść)
….………………………………………
Adres zamieszkania, PESEL i numer
telefonu…………………..………………
Sąd Okręgowy w Warszawie
……..Wydział …………………..
POZEW O ROZWÓD
Wnoszę o*:
1. Rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powoda/powódki ……………….z
pozwaną/pozwanym* ……………… zawartego w dniu …… przed
kierownikiem USC w ………. nr aktu małżeństwa ………. bez orzekania o
winie/ z winy obu stron/ z winy powoda* z winy pozwanego*; (punkt
obowiązkowy)
2. Powierzenie stronie powodowej wykonywania władzy rodzicielskiej nad
małoletnim ……… z zapewnieniem stronie pozwanej uprawnienia do
współdecydowania o istotnych sprawach dziecka takich jak: …………
3. Ustalenie, że strona pozwana będzie miała prawo do kontaktów z małoletnim
………….. w następujących dniach, godzinach i miejscu …………..;
4. Zobowiązanie strony pozwanej do ponoszenia kosztów utrzymania i
wychowania małoletniego ……w kwocie …… płatnej do

10-go dnia

każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności
którejkolwiek raty;
5. Nie orzekanie o sposobie korzystania z mieszkania /ustalenie sposobu
korzystania z mieszkania na czas wspólnego w nim zamieszkiwania przez
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przyznanie stronie powodowej prawa do korzystania z pokoju…….. , stronie
pozwanej z pokoju……, przy czym strony będą wspólnie korzystały z
pozostałych pomieszczeń;
6. Orzeczenie eksmisji strony pozwanej;
7. Podanie

sygnatur

ewentualnych

wcześniejszych

spraw

sądowych

dotyczących stron/dzieci, w szczególności o alimenty, kontakty, ograniczenie
władzy rodzicielskiej oraz pełnej nazwy sądu I instancji.
8. Wyjaśnienie, czy strony zawarły umowę o rozdzielności majątkowej, jeśli
tak, należy złożyć wypis aktu notarialnego.
9. Wskazanie informacji, czy było prowadzone postępowanie mediacyjne, lub
czy strony wyrażają zgodę na mediację.
10. Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kosztów procesu
wg norm przypisanych.
11. W załączeniu składam wniosek o zwolnienie od kosztów.
UZASADNIENIE
(należy samodzielnie rozwinąć punkty wskazane powyżej)

własnoręczny podpis
*

Proszę wybrać punkty dotyczące własnej sytuacji. Pozew nie musi zawierać wszystkich punktów zawartych we
wzorze.

Załączniki:
- odpis (ksero) pozwu;
- odpis aktu małżeństwa (najlepiej nie starszy niż 3 miesiące) oraz jego odpis
(ksero);
- odpis aktu urodzenia wspólnych małoletnich dzieci oraz jego odpis (ksero);
- trzeci egzemplarz dokumentów należy przygotować dla siebie.
WAŻNE
Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny
wniosek, jeżeli przedstawią w formie pisemnej porozumienie o sposobie jej
wykonywania i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

