
miejscowość, data..............  

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

ul. .…..………………………………….. 
00-000 .………………………………. 

 
 

Powód(ka)................................................... 
                        …………………………………… 

                         (imię, nazwisko, dokładny adres, PESEL)  
                               
 

Pozwany(a)................................................... 
                        …………………………………… 

                            (imię, nazwisko, dokładny adres, PESEL)  
 

Opłata sądowa: 100 zł (separacja na zgodny wniosek)/600 zł (separacja bez zgodnego wniosku) 
 

POZEW  
o separację 

Działając w imieniu własnym wnoszę o:  
1. orzeczenie separacji małżonków .............. imiona i nazwiska małżonków ................................ 

pozostających w związku małżeńskim zawartym w dniu .................... USC w ............................., 
numer aktu małżeństwa, z winy pozwanego (ewentualnie: bez orzekania o winie);  

2. powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
................................ (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) (ewentualnie: ograniczenie władzy 
rodzicielskiej pozwanemu poprzez ustalenie, że jego kontakty z dziećmi polegać będą tylko na 
................... i powierzenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi:.............(imiona dzieci, daty ich 
urodzin) powodowi) 

3. ustalenie, że miejscem zamieszkania małoletniego (małoletnich) …………….. (imię i nazwisko, 
data urodzenia) będzie każdorazowe miejsce zamieszkania powoda/pozwanego; 

4. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego/małoletnich dziecka/dzieci kwoty po 
........................ miesięcznie na każde dziecko, tytułem jego udziału w kosztach utrzymania dzieci 
płatnej do rąk własnych powoda, 10 dnia każdego miesiąca z góry; 

5. przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do pozwu na okoliczności w nich 
wskazane; 

6. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron;  
7. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu. 

 
Uzasadnienie 

Strony zawarły związek małżeński w USC w .............................. w dniu ..............................  
 
Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa stron.  
 

Z małżeństwa tego w dniu ...................... urodziło(y) się dziecko(i) ..............................................  
 
Dowód:  odpis skróconego aktu urodzenia. 
 

Pożycie stron od kilku lat się nie układa. Pozwany………. (np. nadużywa alkoholu, stosuje 
przemoc fizyczną, emocjonalną, ekonomiczną, nie interesuje się rodziną). Strony nie utrzymują ze 
sobą żadnych więzi.  Pozwany uchyla się od łożenia na potrzeby rodziny. Możliwości zarobkowe 
pozwanego są przy tym większe od możliwości zarobkowych powoda 

 



Dowód:  np. protokoły z interwencji policji, zaświadczenie o zarobkach; zeznania stron. 
 

Powód wnosi o orzeczenie separacji z winy pozwanego, jako że w żadnym stopniu nie 
przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Wszelkie zaburzenia funkcjonowania 
małżeństwa nastąpiły za sprawą pozwanego.  

 
W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie.  
 

podpis własnoręczny powoda 
 
 

................................  
Podpis powódki 

Załączniki:  

 odpis pozwu wraz z załącznikami; 
 skrócony odpis aktu małżeństwa stron; 
 odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci; 
 odpis skróconego aktu urodzenia; 
 inne dokumenty wskazane w uzasadnieniu pozwu; 
 dowód uiszczenia opłaty sądowej. 

 
 


