
POZEW O SEPARACJĘ BEZ ORZEKANIA O WINIE (MAŁOLETNIE DZIECKO) 
 

Miejscowość, dnia ...................r. 
 

Sąd Okręgowy w ………………. 
Wydział Cywilny 
ul. ……………………. 

…-… …………. 
 
 

Powód:   ………………….ul. ……………………. , …-…. …… PESEL: ……………. 
Pozwana: ………………….ul. ……………………. , …-…. …… PESEL: ……………. 

 
 
Pozew o separację bez orzekania o winie 
 
Działając w imieniu własnym, wnoszę o: 
 
1)orzeczenie separacji małżeństwa zawartego dnia …………….. r. w …………….., nr aktu ………………………., pomiędzy 
…………………….., ur. …………………….. r. w ……………….., s. ………………….. z d. ……………….., z pozwaną 
…………………………, z d. ……………….., ur. ………………….. r. w ……………….., c. …………………. z d. ………………….., bez 
orzekania o winie; 
 
2)powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron ……………………., ur. 
…………………… r. w ………………….., obojgu rodzicom z ustaleniem, że miejscem zamieszkania małoletniego dziecka 
stron będzie każdorazowe miejsce zamieszkania ojca; 
 
3)nieorzekanie o kontaktach pozwanej z synem w związku z zawarciem przez strony porozumienia 
rodzicielskiego;  
 
4)obciążenie kosztami utrzymania małoletniego dziecka stron, …………….., ur. ………………. r. w ……………………., 
oboje rodziców z ustaleniem udziału pozwanej w tych kosztach na kwotę po ……….. zł miesięcznie, płatną z góry 
do 10. dnia każdego miesiąca do rąk powoda z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia terminowi płatności 
którejkolwiek z rat; 
 
5)dopuszczenie dowodów z załączonych do akt sprawy dokumentów, celem wykazania faktów wskazanych 
poniżej szczegółowo w tezach dowodowych: 
a)Załącznik nr 1 – odpis skrócony aktu małżeństwa – dla wykazania następujących faktów: zawarcia przez 
strony małżeństwa, istnienia węzła małżeńskiego między stronami; 
b)Załącznik nr 2–odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego dziecka stron –dla wykazania następujących 
faktów: pochodzenia małoletniego dziecka stron; 
c)Załącznik nr 3–porozumienie rodzicielskie zawarte przed mediatorem –dla wykazania następujących faktów: 
wypracowania przez strony zasad ugodowego rozstania i uregulowania opieki nad dzieckiem; 
 
6)przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron dla wykazania następujących faktów: przyczyn rozkładu 
pożycia pomiędzy stronami, ustania wszelkich więzi między nimi, sytuacji opiekuńczo-wychowawczej 
małoletniego dziecka stron oraz jego kosztów utrzymania, a także sytuacji osobistej i finansowej stron; 
 
7)przeprowadzenie dowodu z przesłuchania następującego świadka:  
 
 ………………………, adres: ul. ………………….., …-… ….. – dla wykazania następujących faktów: sytuacji opiekuńczo-
wychowawczej małoletniego dziecka stron oraz jego kosztów utrzymania, a także sytuacji osobistej i finansowej 
stron; 
 
 
 



8)rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda; 
 
9)zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Na podstawie art. 187 
§ 1 pkt 3k.p.c. strona powodowa oświadcza, że pomiędzy stronami toczyły się mediacje, w wyniku których 
strony zawarły porozumienie rodzicielskie. 
 

UZASADNIENIE 
 
Informacje ogólne.  
Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w …………………….w dniu 
…………………………….. r. (nr aktu małżeństwa ……………………………..).  
 
Ze związku stron urodziło się jedno dziecko –małoletni ……………………., ur…………………………… r. w …………………….. 
 
Dowód: 
1)Załącznik nr 1–odpis skrócony aktu małżeństwa; 
2)Załącznik nr 2–odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego dziecka stron. 
 
Sytuacja w małżeństwie stron; rozkład pożycia.  
Po zawarciu związku małżeńskiego pożycie stron początkowo układało się prawidłowo. Powód starał się 
zapewnić pozwanej, jak i dziecku jak najlepsze warunki bytu, był oddanym mężem i ojcem. Jednak z upływem lat 
–z uwagi na rozbieżność charakterów małżonków –pomiędzy stronami stopniowo wygasała więź uczuciowa. 
Powód próbował ratować związek małżeński przez udział w terapiach psychologicznych, jednak próby te nie 
przyniosły zamierzonego rezultatu. Sytuacja pomiędzy stronami stała się w końcu tak napięta, że blisko rok 
temu powód wraz z synem wyprowadził się od pozwanej. Do dnia dzisiejszego powód mieszka wraz z dzieckiem 
u swojej matki, a pomiędzy stronami całkowicie ustała więź uczuciowa, fizyczna oraz gospodarcza. 
 
Mając powyższe na uwadze, trudno mówić o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego. Należy uznać, 
iż rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy stronami jest zupełny. Jednak w ocenie powoda rozkład ten nie jest 
jeszcze całkowity i istnieją widoki na powrót stron do pożycia małżeńskiego. Powód zaproponował żonie udział 
w terapii małżeńskiej, na co pozwana wstępnie wyraziła zgodę. 
 
Strony nie mają wspólnego mieszkania. 
 
Dowód: przesłuchanie stron.  
 
Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza małoletniego dziecka stron. Dziecko stron, syn ……………….., mieszka 
obecnie z ojcem. Pozwana ma z synem częsty kontakt z uwzględnieniem jej obowiązków zawodowych, w tym 
pracy w systemie zmianowym. Syn stron jest związany emocjonalnie z obojgiem rodziców. Strony 
porozumiewają się co do wszystkich aspektów związanych z opieką nad dzieckiem. Strony podjęły próbę 
mediacji, w ramach której wypracowały porozumienie rodzicielskie, regulujące wszelkie aspekty związane z 
wychowywaniem syna. Osobiste starania powoda o opiekę i wychowanie dziecka. Powód w możliwie jak 
najszerszym zakresie, z uwzględnieniem jego obowiązków zawodowych, zajmuje się dzieckiem –są to zarówno 
codzienne działania opiekuńczo-wychowawcze (odwożenie do i ze szkoły, przygotowywanie posiłków itp.), jak i 
czynności ponadstandardowe, takie jak wspólne aktywności sportowe, wyjścia do kina czy wspólne wyjazdy. 
Kontakty pozwanej z dzieckiem. Powód ma świadomość, jak ważne dla syna są prawidłowe relacje z matką, 
dlatego dąży do tego, by pozwana utrzymywała kontakt z dzieckiem w jak najszerszym zakresie, by budować 
prawidłowe więzi z synem. Strony uczestniczyły w mediacji, w ramach których wypracowały porozumienie 
rodzicielskie. Zgodnie z tym porozumieniem harmonogram kontaktów matki z synem ma być ustalany na 
bieżąco, zatem strony wnoszą o nieregulowanie kwestii kontaktów w wyroku rozwodowym. 
 
Dowód: 
1)Załącznik nr 3–porozumienie rodzicielskie zawarte przed mediatorem; 
2)zeznania świadka; 
3)przesłuchanie stron. 
 
 



 
Koszty utrzymania małoletniego dziecka stron.  
Zgodnie z art. 135k.r.o. „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb 
uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Małoletni ………………… ma 
obecnie ……. lat i chodzi do szkoły ………………... Chłopiec nie ma problemów zdrowotnych, nie sprawia też 
problemów wychowawczych. 
 
Koszty utrzymania dziecka stron kształtują się następująco: 
1)wyżywienie w domu –….. zł 
2)obiady w szkole –…. Zł 
3)odzież, buty – …. Zł 
4)artykuły higieny osobistej, środki czystości –…. Zł 
5)udział dziecka w kosztach eksploatacji mieszkania –….. zł 
6)wydatki szkolne –składki klasowe (……. zł rocznie), wycieczki szkolne (średniomiesięcznie ok. …. zł) –
średniomiesięcznie ok….. zł 
7)zajęcia dodatkowe –j. angielski –……………. zł + podręczniki rocznie, średniomiesięcznie –……. Zł 
8)artykuły papiernicze –…. Zł 
9)dentysta –ok. ….. zł miesięcznie 
10)opieka medyczna –wydatki związane z wadą wzroku, tj. wizyta u okulisty –…………… zł 
półrocznie, okulary –zmiana co pół roku –……….. zł, ćwiczenia/rehabilitacja konwergencji oczu –………….. zł za 
cały pakiet, który trzeba powtarzać co roku, średniomiesięcznie: ……….. zł 
11)pakiet medyczny –ok. ………..zł 
12)leki –…. Zł 
13)wyjazdy wakacyjne, ferie –wakacje: …………. zł, ferie: …………….. zł, średniomiesięcznie …………. Zł 
14)rozrywka (kino, teatr) –…………… zł 
15)książki, zabawki –……….. zł 
16)organizacja uroczystości –…………. Zł 
17)telefon komórkowy –……… zł 
18)opiekunka –……….. zł 
 
Razem: 3000 zł 
 
Dowód: 
1)zeznania świadka; 
2)przesłuchanie stron. 
 
Sytuacja osobista, majątkowa i finansowa powoda.  
…………. ma obecnie ………. lat. Ma wykształcenie wyższe. Od ……………… r. prowadzi działalność gospodarczą w 
branży ………………. Z tego tytułu uzyskuje dochody na poziomie ok. ……………zł miesięcznie. 
 
Dowód:1)zeznania świadka;2)przesłuchanie stron. 
 
Sytuacja osobista, majątkowa i finansowa pozwanej.  
…………….. ma obecnie ….. lat, jest zdrowa, nie leczy się przewlekle. Ma wykształcenie zawodowe ……………………... 
Pracuje w ……………… jako ……………….. Jej zarobki to ok……………….. netto miesięcznie. 
 
Dowód: 
1)zeznania świadka; 
2)przesłuchanie stron. 
 
Opłata sądowa od pozwu.  
Zgodnie z art. 26 ust. 1ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata od 
pozwu o separację wynosi 600 zł. 
 
Właściwość sądu. Zgodnie z art. 41k.p.c. pozew o separację należy złożyć do sądu okręgowego właściwego ze 
względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile chociaż jedno z nich w okręgu tym nadal 



zamieszkuje. Z uwagi na to, że ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania stron jest ……………, właściwy 
miejscowo do rozpoznania sprawy jest Sąd Okręgowy w ……………….. 
 
W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. 
 
.................................................(własnoręczny czytelny podpis) 
 
Załączniki: 
1)Załącznik nr 1–odpis skrócony aktu małżeństwa; 
2)Załącznik nr 2–odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego dziecka stron; 
3)Załącznik nr 3–potwierdzenie dokonania opłaty sądowej w wysokości 600 zł; 
4)odpis pisma i załączników. 
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