
 
 

……………………, dnia ………………….. r. 
 
 
Do 
Sądu Rejonowego 
Wydział Rodzinny i Nieletnich 
w …………………………… 

 
 
 
Powódka: ……………………., zam. w ……………., 
ul. ……………………... 
PESEL: ………………………….. 
 
 
Pozwany: ……………………., zam. w ……………., 
ul. ……………………... 

 
 
Wartość przedmiotu sporu: ………….. zł 

POZEW 

o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 

Wnoszę o: 
1) ustanowienie rozdzielności majątkowej powódki …………….. i pozwanego ……………….. wynikającej 

z zawarcia przez nich małżeństwa w dniu …………………..r. przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
w ……………….. (nr aktu małżeństwa …………………………………); 

2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. 
Ponadto wnoszę o: 

3) przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powódki; 
4) wezwanie na rozprawę świadków: 

a) ………………………., zam. w ……………………….., ul………………………….., 
b) ………………………., zam. w ……………………….., ul…………………………… 
 
Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądo-

wego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie powódka nie jest zainteresowana polubow-
nym rozwiązaniem sporu. 

Uzasadnienie 

Strony pozostają w związku małżeńskim od dnia …………………………………. r.  
Dowód: odpis aktu małżeństwa. 
Strony nie zawierały umów majątkowych małżeńskich. 
Pozwany od 4 lat pije nałogowo alkohol. Na ten cel trwoni wspólny majątek stron, zaciąga długi i wynosi 

z domu różne rzeczy, które sprzedaje, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznacza na zakup alkoholu. 
Powódka stale próbuje odwieść pozwanego od tego nałogu, lecz pozwany tylko obiecuje poprawę. Gdy za-

cznie pić, znowu trwoni pieniądze. 
Dowód: świadkowie podani we wniosku oraz przesłuchanie stron. 



 
 

Utrzymanie w tych okolicznościach wspólności majątkowej stron grozi powódce i rodzinie stron pozostaniem 
bez środków do utrzymania. Zachodzi więc ważny powód przemawiający za ustanowieniem rozdzielności ma-
jątkowej stron. 

 
 
 
Załączniki: 

1) odpis aktu małżeństwa stron, 
2) dowód uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł 
3) odpis pozwu. 

 
OPIS 

1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątko-
wej. 

2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątko-
wych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wyto-
czenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu 

3. Właściwym sądem jest sąd rejonowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków w Polsce.  
4. Od pozwu należy uiścić opłatę stałą w wysokości 200 zł. 
5. Wartość przedmiotu sporu stanowi wartość majątku wspólnego stron. 

 


