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PORADNIK ROZWODOWY
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Czego dowiesz się z poradnika ?

Poradnik zawiera streszczenie wszystkich istotnych i zazwyczaj 
spotykanych aspektów sprawy rozwodowej, a ich rozwinięcie znajdą 
Państwo na naszym portalu rozwodowym www.dap-dlarodziny.pl. 

Sprawa rozwodowa wbrew pozorom nie zaczyna się od złożenia pozwu, 
lecz od podjęcia decyzji o  ozwodzie. Od tego momentu do złożenia pozwu 
powinniśmy podjąć szereg decyzji i idących za nimi działań, aby właściwie 
przygotować się do sprawy. Dzięki kompleksowemu  i rozważnemu podejściu  
do sprawy rozwodowej unikniemy w procesie rozwodowym szeregu 
rozczarowań i zaskoczenia obrotem sytuacji, a w zamian stworzymy 
fundamenty pod konsekwentne dążenie do celu oraz uzyskanie  
oczekiwanego rozstrzygnięcia. Nasz poradnik rozwodowy każdy może  
pobrać w formie pdf, aby zawsze mieć pod ręką niezbędne informacje  
i wsparcie najlepszych ekspertów.

Nasz poradnik rozwodowy stworzyliśmy,  
aby pomóc małżonkom przed rozwodem  
lub w trakcie rozwodu zrozumieć sytuację,  
w której się znajdują i wyjaśnić w przystępny 
sposób co ich jeszcze czeka.
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DECYZJA
Pierwszym krokiem na drodze do rozwodu jest decyzja o zamiarze doprowadzenia 
do rozwodu  lub decyzja o ewentualności rozwodu. Rozkład małżeństwa jest zazwyczaj 
procesem długotrwałym, w wyniku którego dojrzewa w nas świadomość nieuchronności 
rozstania. Uświadomienie sobie  w tym czasie tego, że istnieje ewentualność rozwodu ma 
ogromne znaczenie dla właściwego  i świadomego kierowania własnym postępowaniem. 
Świadomość ewentualności rozwodu daje nam ogromne korzyści. 

Podjęcie działań w celu ratowania małżeństwa. 
 Małżonkowie nierzadko odpychają od siebie myśl  
o rozwodzie do czasu,  aż rozkład małżeństwa przybiera 
rozmiar nieodwracalny. Odpowiednio wczesne zrozumienie, 
że stoimy przed ewentualnością rozwodu pozwoli nam na: 

Terapie lub konsultacje 
psychologiczne,  które pomogą 
nam naprawić i uzdrowić  
relacje z małżonkiem

Separację, aby przekonać się,  
czy ponowne życie w pojedynkę jest 
dla nas lepszym rozwiązaniem i czy 
pewien czas separacji  nie zmotywuje 
nas do podjęcia większych starań  
w celu ratowania małżeństwa. 

Przygotowanie materiału dowodowego  
na potrzeby procesu, jeżeli ewentualność rozwodu 
stanie się koniecznością.

Od czego zacząć?

Jakie?
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Posiadając już świadomość tego, że czeka nas rozwód lub istnieje 
taka ewentualność czas zastanowić się na czym będzie nam 
zależało w rozwodzie. Rozwód to nie tylko rozstanie małżonków, 
lecz również rozłączenie wszystkich aspektów życia, które 
dotychczas były wspólne. 

ROZWÓD
Jak wyobrażasz sobie życie po rozwodzie 

- czyli co chcę uzyskać w wyroku rozwodowym?

Co powinniśmy przemyśleć?

Czy będziemy dochodzić rozwodu  
z wyłącznej winy małżonka? 

Jeżeli tak, to z jakich powodów?

Czy małżonek może zażądać orzeczenia rozwodu  
z naszej wyłącznej winy?

Alimenty dla małżonka.  
Czy będziemy oczekiwać alimentów  
dla siebie od małżonka?

Mieszkanie. Jak chcielibyśmy korzystać  
z mieszkania, którym obecnie  wspólnie zamieszkujemy?

Mieszkanie. Czy będziemy dążyć  
do eksmisji małżonka ze wspólnego mieszkania?

Alimenty dla dzieci.  
W jakiej wysokości alimentów będziemy  
oczekiwać  od małżonka na każde z dzieci?
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Jak wyobrażasz sobie życie po rozwodzie, 

czyli co chcę uzyskać w wyroku rozwodowym?

Miejsce zamieszkania dzieci.  
Czy chcemy, aby dzieci zamieszkały z nami,  czy z małżonkiem? 
Czy może naprzemiennie?

Kontakty z dzieckiem. 
Jak wyobrażamy sobie kontakty z dziećmi po rozwodzie?

Władza rodzicielska. Czy chcemy ograniczyć albo wyłączyć prawo 
 do współdecydowania przez małżonka o istotnych sprawach dzieci? Lub 
jeżeli drugi małżonek będzie sprawował pieczę nad dzieckiem, czy istnieje 
ryzyko,  że będzie chciał ograniczyć naszą władzę rodzicielską?

Czy posiadamy wspólny majątek  
i co wchodzi w jego skład?  
     
W jaki sposób chcielibyśmy podzielić  
nasz wspólny majątek?   

Oczywiście nie każdy z nas musi odpowiadać sobie na wszystkie 
pytania, ponieważ nie do każdego się odnoszą. Jeżeli nie mamy 
wspólnych dzieci lub majątku to pomijamy tę kwestię.
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Przygotowanie dowodów

Już na tym etapie?

Odpowiedzi na powyższe  
pytania powinniśmy sobie spisać  

i podkreślić te oczekiwania, które będą 
źródłem konfliktu oraz te które mogą  

stać się źródłem konfliktu.

Dlaczego zdefiniowanie 
naszych celów 
rozwodowych oraz 
potencjalnych źródeł sporu 
w procesie rozwodowym 
jest takie WAŻNE? 

Wiedza o tym co jest dla nas ważne oraz 
co może być przedmiotem konfliktu  
w procesie rozwodowym pomoże nam 
właściwie przygotować się do rozwodu, 
czyli przygotować materiał dowodowy.

Tak, czas kiedy małżonek jeszcze nie wie o naszej decyzji dotyczącej 
rozwodu jest najlepszym momentem,  aby rozpocząć zbieranie właściwych 
dowodów, które wykażą, że nasze żądania wyrażone w sprawie 
rozwodowej są uzasadnione. To jest moment, w którym małżonek nie 
utrudnia nam świadomie uzyskania możliwie najszerszego i najbardziej 
wartościowego materiału dowodowego.
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Przygotowanie dowodów
Jak to zrobić?

Powinniśmy w sposób precyzyjny i profesjonalny stworzyć listę 
wartościowych dowodów, zdobyć te dowody oraz je zabezpieczyć 
we właściwy sposób.

Powinniśmy także w również precyzyjny  
 i profesjonalny sposób stworzyć listę możliwych 
dowodów, które mogłyby być wykorzystane 
przeciwko nam. Chodzi o dowody istniejące oraz  
te dowody, które mogą powstać w przyszłości. Taka 
świadomość może nam pomóc właściwie  z nimi 
walczyć oraz zapobiec powstaniu nowych dowodów 
na naszą niekorzyść.

Materiał dowodowy jest istotą oraz esencją procesu rozwodowego. 
Musimy mieć świadomość, że to nie tyle zanan nam prawda decyduje 
o treści wyroku, lecz jej właściwe ujawnienie poprzez dowody. O treści 
wyroku decyduje udowodniona prawda.

Przed podjęciem następnego kroku powinniśmy przygotować strategię 
działania, która będzie brała pod uwagę różne scenariusze dalszych 
okoliczności.
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Nadszedł czas, aby zakomunikować 
małżonkowi  decyzję o rozwodzie

Jesteśmy właściwie przygotowani  
do poinformowania małżonka  
o zamiarze założenia sprawy o rozwód. 

Dlaczego dopiero teraz 
powinniśmy oznajmić 
małżonkowi o rozwodzie?

Dopiero teraz wiemy czego chcemy,

Wiemy jakie czekają nas zagrożenia, ale...

Przede wszystkim mamy zabezpieczony  materiał 
dowodowy, który pomoże  nam wygrać sprawę.

Nie musimy się już obawiać, że małżonek 
zniszczy lub zniekształci dowody, które 
są dla nas ważne ani nie sprowokuje  
powstania nowych dowodów na naszą 
niekorzyść.
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Jak przygotować się do  
ROZMOWY O ROZWODZIE ?

Spisz sobie WSZYSTKIE WAŻNE SPRAWY,  
które będą rozstrzygane w procesie rozwodowym

Spisz CELE jakie chcesz osiągnąć w wyroku 
rozwodowym

Przemyśl na jak dalekie USTĘPSTWA możesz pójść, 
aby przekonać małżonka  do przeprowadzenia rozwodu 
za porozumieniem obu stron  (na zgodnych warunkach)

Wybierz na rozmowę MOMENT, w którym relacje  
z małżonkiem są najlepsze  i najspokojniejsze (w danych 
okolicznościach). Okres awantur i silnych, wzburzonych 
emocji nie pozwoli dojść do porozumienia.
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JAK PRZEPROWADZIĆ ROZMOWĘ 
o rozwodzie z małżonkiem 
i jaki postawić sobie cel?

Podstawowym i fundamentalnym celem rozmowy z małżonkiem  
o rozwodzie jest osiągnięcie POROZUMIENIA.

POROZUMIENIE polega na ustaleniu przez małżonków 
wspólnych żądań  w sprawie rozwodowej. 
Porozumienie powinno obejmować wszystkie kwestie rozstrzygane 
przez sąd w danej sprawie. 

Dlaczego? 
Otóż, dlatego, że takie porozumienie jest niewiążące, choćbyśmy 
spisali je w formie aktu notarialnego przed notariuszem. W praktyce 
ognisko zapalne dotyczące chociażby jednej sprawy roznosi się na 
większość pozostałych spraw.
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Przykładowy schemat porozumienia

Wnosimy o rozwód bez orzekania o winie

Dziecko będzie mieszkać z małżonkiem 1

Pozostawiamy pełną władzę rodzicielską obojga  
małżonków nad dzieckiem

Złożymy oddzielne porozumienie opisujące w jakie  
dni i w jaki sposób  małżonek 2 będzie miał prawo  
do kontaktów z dzieckiem

Małżonek 2 będzie płacił alimenty w kwocie  
1000 zł miesięcznie na dziecko

Żaden z małżonków nie żąda alimentów na rzecz siebie samego

We wspólnym mieszkaniu pozostaje małżonek 1 z dzieckiem  
i otrzymuje wyłączną własność tego mieszkania

Małżonek 2 otrzymuje wyłączną własność działki  
z domem  letniskowym i udziałów w spółce, w ramach  
której prowadzi interesy.
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małżonków  
jest istotne?

Co najgorsze, w małżeństwach posiadających potomstwo,  
największymi ofiarami wojny małżonków są nasze własne dzieci. 
Małżonkowie zazwyczaj nie dostrzegają,  że wykorzystują dziecko jako 
sojusznika, informatora lub nawet zakadnika. Oskarżają jednocześnie 
drugiego małżonka o takie właśnie wykorzystywanie dziecka.

Brak porozumienia przed 
sprawą rozwodową ozna-
cza, że w sądzie powstanie 
konflikt,  a nierzadko długa  
i wyniszczająca wojna

Sprawa rozwodowa co do zasady 
eskaluje konflikt między małżonkami. 
Jeżeli przed sprawą rozwodową 
jest niewielkie nieporozumienie  
w danej kwestii, to w toku sprawy 
urośnie ono do rangi konfliktu,  
a jeśli przed sprawą mamy konflikt  
to na sali rozpraw przerodzi się on  
w wojnę

Wojny rozwodowe charakteryzują się 
tym, że prawie nigdy nie ma zwycięzcy. 
 Do wyjątków należą sprawy, w których 
małżonek otrzymuje w wyroku rozwo-
dowym, wszystko to czego oczekiwał

„Wygrana” jednego  
z małżonków okupio-
na jest takimi kosztami 
moralnymi, finansowy-
mi i psychicznymi, że ra-
dość ze zwycięstwa jest 
przytłumiona



13

KONIEC ETAPU 
PRZEDSĄDOWEGO

Doszliśmy do momentu, w którym:

wiemy czego chcemy żądać w rozwodzie

wiemy czy mamy porozumienie  
czy też na sali sądowej powstanie spór

wiemy jakimi dysponujemy dowodami

wiemy jakie są nasze słabe i mocne strony

powinniśmy mieć przygotowaną strategię  
działania w procesie



14CZĘŚĆ DRUGA
ETAP SĄDOWY 

SPRAWA O ROZWÓD
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- wstęp

Czy ja powinienem/ powinnam złożyć 
pozew czy zaczekać aż zrobi to małżonek?

Zazwyczaj nie robi różnicy to, kto złoży pozew. Bywają jednak 
takie konfiguracje, że to, kto złoży pozew rozwodowy ma 
istotne znaczenie dla osiągnięcia niektórych celów (np. wczesne 
uzyskanie zabezpieczenia alimentów).

Co się stanie jeżeli każdy z małżonków 
złoży niezależnie pozew o rozwód?

Sąd odrzuci jeden z pozwów jako niedopuszczalny  
z uwagi na zawisłość sporu (tzw. lis pendens).

Otóż, niekoniecznie, ponieważ decydujące nie jest, który 
pozew został pierwszy złożony, tylko to, który pozew 
został jako pierwszy wysłany do pozwanego przez sąd. 

Czyli zwrócony zostanie ten pozew, 
który został złożony później?
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Może zdarzyć się sytuacja, że np. pierwszy pozew zawierał 
braki formalne i sąd musi wezwać powoda do ich uzupełnienia 
(co zabiera sporo czasu) a drugi małżonek  złożył  pozew dwa 
tygodnie później, ale bez braków formalnych i sąd wcześniej 
wysłał pozew do pozwanego.

Co stanie się jeżeli popełnię błąd formalny 
w pozwie lub o czymś zapomnę?

Sąd wezwie mnie do uzupełnienia braków formalnych w terminie 
7 dni wskazując czego zabrakło lub o czym zapomnieliśmy pod 
względem formalnym.

Jeżeli nie uzupełnimy choćby jednego 
braku formalnego lub pismo  
z uzupełnieniem wyślemy choćby 8 dnia 
to sąd zwróci nam cały pozew i będziemy 
musieli złożyć go ponownie. 

W takiej sytuacji należy 
uzupełnić wszystkie braki 
formalne w terminie 7 dni.

Przygotowanie pozwu 
- wstęp
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oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew

Powództwo o rozwód wytacza się wyłącznie przed sąd okręgowy, w którego 
okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno  
z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania – jeżeli mieszkaliśmy razem  
z małżonkiem na warszawskiej Pradze Południe i oboje wyprowadziliśmy się, przy 
czym ja wyprowadziłem/ am się na Pragę Północ, a małżonek do Radomia, to 
pozew składamy do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, ponieważ mieszkaliśmy 
razem w okręgu tego sądu a ja, pomimo przeprowadzki nadal mieszkam w okręgu 
tego sądu.

Jeżeli oboje małżonkowie 
przeprowadzili się do innego miasta 
wyłącznie właściwy jest sąd miejsca 
zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli 
i tej podstawy nie ma właściwy 
będzie sąd miejsca zamieszkania 
powoda.

PRZYKŁAD:  
małżonek wyjechał do pracy 

za granicę, a zatem nie ma 
możliwości ustalenia miejsca jego 

zamieszkania w Polsce

w pozwie wpisujemy „Sąd Okręgowy w [dana miejscowość]”.  
W każdej większej miejscowości jest jeden sąd okręgowy, więc nie ma 
problemu z jego oznaczeniem. Jedynie małżonkowie biorący rozwód  
w Warszawie mogą pomylić się, ponieważ Warszawa jako jedyne miasto  
w Polsce ma dwa sądy okręgowe. Podział kognicji sądów jest bardzo prosty 
– osoby biorące rozwód w Warszawie zamieszkałe po prawej stronie Wisły 
składają pozew do Sadu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, 
którego siedziba przenosi się obecnie na ul. Poligonową 3, - osoby biorące 
rozwód w Warszawie zamieszkałe po lewej stronie Wisły składają pozew 
do Sadu Okręgowego w Warszawie, którego siedziba mieści się przy  
Al. „Solidarności” 127.

Jeżeli popełnimy w tym zakresie błąd i wyślemy pozew rozwodowy 
do niewłaściwego sądu, to nasz pozew zostanie przekazany do sądu 
właściwego. Stracimy jedynie trochę czasu (zwykle kilka tygodni).
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Następnie wpisujemy:

imię i nazwisko powoda i pozwanego,

adresy zamieszkania stron

Jeżeli faktycznie mieszkamy pod innym adresem niż jesteśmy  
zameldowani to należy podać adres faktycznego zamieszkania. 
Adres zameldowania jest w tym przypadku nieistotny. Pamiętajmy, 
aby w przypadku zmiany adresu zamieszkania w trakcie 
postępowania poinformować o tym sąd.

W takiej sytuacji należy w pozwie wnieść o ustanowienie kuratora 
dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Pod imionami i nazwiskami wpisujemy również numer PESEL, 
własny oraz PESEL małżonka. Wskazanie numeru PESEL 
pozwanego nie jest obowiązkiem, ale jest pomocne dla sądu.

czy wpisać adres zameldowania  
z dowodu osobistego?

Co zrobić jeżeli małżonek „zniknął” i nie 
wiem gdzie obecnie przebywa? 
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– czego żądamy

Następnie piszemy: „Pozew o rozwód” jako tytuł pisma

Poniżej musimy napisać, czego żądamy w sprawie.  Jedno żądanie jest zawsze 
wspólne i brzmi: 

„żądam rozwiązania przez rozwód związku małżeńskiego zawartego w dniu ZZZ r.  w Warszawie 
zarejestrowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dzielnicy Mokotów  pod numerem […], pomiędzy 
powódką, którą jest Katarzyna XXX urodzona dnia […]  o nazwisku rodowym […] a pozwanym, którym 
jest Marek XXX urodzony dnia […] o nazwisku rodowym […]

Pozostałe żądania pozwu o rozwód różnią się w zależności od sytuacji faktycznej 
małżonków

Musimy określić czy żądamy zaniechania 
orzeczenia o winie rozkładu małżeństwa,  czy też 
żądamy orzeczenia rozwodu:

Z wyłącznej winy pozwanego

Z wyłącznej winy powoda

Z winy obydwu stron

Z przyczyn niezawinionych przez strony

Regułki:

„wnoszę o zaniechanie orzekania o winie rozkładu pożycia stosownie do art. 57 ust. 2 k.r.o.” 

„wnoszę o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy pozwanego”
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Istnieją trzy warunki  
jakie musimy spełnić,  
aby sąd udzielił nam 

rozwodu.  

Nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego
Pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, 
fizycznej i gospodarczej

Rozkład pożycia jest zupełny
Zupełny rozkład pożycia przejawia się zatem  
w całkowitym ustaniu małżeńskiej:

• więzi duchowej (uczuciowej, emocjonalnej i psychicznej), 
• więzi fizycznej (intymnej, seksualnej, bliskości) 
• więzi gospodarczej (współdziałaniu na rzecz utrzymania i bytu rodziny)

Uwaga! Warunkiem koniecznym rozwodu jest całkowity rozpad 
więzi duchowej, zaś rozpad więzi fizycznej i gospodarczej  
w określonych okolicznościach nie musi być definitywny.

Rozkład pożycia jest trwały
Rozkład pożycia jest trwały jeżeli w danych okolicznościach powrót 
małżonków do wspólnego pożycia jest niemożliwy.

Co do zasady czas od jakiego ma miejsce rozkład małżeństwa 
odgrywa istotną rolę. Długość okresu wymaganego do spełnienia 
przesłanki trwałości uzależniona jest od przyczyn rozkładu pożycia. 
Diametralnie inny czas będzie wymagany jeżeli rozkładowi ulegnie 
małżeństwo bezdzietne z powodu intensywnej niewierności jednego  
z małżonków, a inny czas będzie wymagany od małżeństwa wielodzietnego,  
w którym (rzeczywistą) przyczyną rozkładu pożycia jest niezgodność 
charakterów

W sprawie o rozwód  
musimy wykazać, że:
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czyli kiedy sąd może odmówić udzielenia rozwodu?

Negatywne przesłanki rozwodowe 
polegają na tym, że w sytuacji, kiedy nastąpił trwały i 
zupełny rozkład pożycia, istnieją szczególne względy 
moralne, które nie pozwalają na rozwód małżonków

Jakie są negatywne  
przesłanki rozwodowe?

Sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych 
małoletnich dzieci małżonków

Sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia 
społecznego

Jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, 
a drugi małżonek nie wyrazi zgody na rozwód

Ta przesłanka uniemożliwiająca rozwód może nie mieć 
zastosowania jeśli brak zgody małżonka niewinnego jest 
sprzeczny z zasadami współżycia społecznego

Czy przesłanki negatywne stanowią 
poważne zagrożenie?

NIE, w praktyce niezwykle 
rzadko zdarza się sytuacja,  
w której sąd odmawia udzielenia 
rozwodu z uwagi na przesłanki 
negatywne. Prawnicy więcej mówią 
o przesłankach negatywnych, niż są 
one tego warte.
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Jakie są najczęstsze przyczyny 

rozkładu małżeństwa?

Niewierność małżonka lub trwałe związanie się z inną osobą

Nieporozumienia na tle finansowym 

Alkoholizm

Brak zainteresowania rodziną i domem

Przemoc między małżonkami

Znęcanie się fizyczne lub psychiczne

Niezgodność charakterów

Ingerencja rodziny generacyjnej

Choroba psychiczna lub ciężka choroba fizyczna
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Winnym rozkładu małżeństwa jest ten z małżonków, którego 
zachowanie było moralnie negatywne (nieakceptowalne społecznie)  
i w wyniku tego zachowania doszło do rozpadu małżeństwa. Moralnie 
negatywne są przede wszystkim zachowania polegające na:

- naruszaniu obowiązków małżeńskich, wyrażonych  
 w szczególności w art. 23, 24 i 27 Kodeksu rodzinnego  
 i opiekuńczego, albo 

-  naruszeniu obiektywnych zasad moralnych.

Sąd w sprawie rozwodowej powinien w pierwszej kolejności ustalić:

- czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia    
 małżeńskiego 

-  jakie były przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego 

-  następnie określić kiedy pożycie małżeńskie uległo        
 trwałemu i zupełnemu rozkładowi 

-  a dopiero na końcu ustalić, który z małżonków jest     
 odpowiedzialny za rozkład małżeństwa (wina).  
 Czyli, który małżonek dopuścił się takiego zachowania,    
 które spowodowało rozkład małżeństwa.

Uchybienie powyższemu  
tokowi rozumowania prowadzi  

niekiedy do wadliwych rozstrzygnięć  
w zakresie winy.
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winy w rozkładzie małżeństwa?

Występują dwa zasadnicze powody, 
dla których warto walczyć o orzeczenie 
winy drugiego małżonka:

Alimenty od małżonka wyłącznie winnego na rzecz małżonka niewinnego 
(tzw. ex-alimenty) 

Jeżeli istnieje szansa, że w przyszłości mogę potrzebować alimentów 
od ex małżonka, to warto wziąć pod uwagę ten argument jako 
pewien rodzaj długoterminowej polisy na życie. 

Jeżeli natomiast wiem, że nigdy nie będę żądać alimentów od małżonka lub 
jego sytuacja faktyczna i majątkowa wskazuje na to, że nigdy nie osiągnie 
stanu majątkowego umożliwiającego płacenie alimentów (np. ubóstwo 
połączone z alkoholizmem), to nie warto walczyć o orzeczenie winy.

Względy moralne i poczucie sprawiedliwości
Bardzo często to nie względy finansowe motywują nas do walki 
o orzeczenie winy małżonka, lecz determinuje nas dążenie do 
ogłoszenie światu, rodzinie lub nawet nam samym, że to nasz 
małżonek zrujnował tę ogromną wieź, która nas łączyła, i zniszczył 
nasze małżeństwo. 

Ryzyko orzeczenia wyłącznej winy wobec nas 
Ważnym powodem, dla którego warto walczyć o orzeczenie winy 
małżonka jest zagrożenie, że to my zostaniemy uznani za wyłącznie 
winnych rozkładu. W takiej sytuacji konsekwencją naszej wyłącznej 
winy mogą być obciążające nas ex-alimenty. Powód ten jest bardzo 
często pomijany nawet przez prawników. W przypadku orzeczenia 
winy obojga małżonków odpadają pełne ex-alimenty, a pozostaje 
tylko ryzyko ograniczonych alimentów przez okres 5 lat. 
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Nie ma innych powodów, dla których warto dochodzić ustalenia winy rozkładu, 
zaś nasze żądanie orzeczenia winy może być okupione bardzo dużymi kosztami 
moralnymi (tzw. pranie brudów osobistych), psychicznymi (ogromny stres i 
negatywne emocje), rodzinnymi (cierpienie dziecka oraz mieszanie w konflikt 
rodziny) oraz finansowymi (koszty rozwodu w niektórych sprawach potrafią 
zwiększyć się kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie).

Ryzyko płacenia zwykłych alimentów na rzecz byłego małżonka

W określonych sytuacjach warto żądać orzeczenia wyłącznej winy 
małżonka, jeżeli jego zła sytuacja finansowa i faktyczna może 
uzasadniać obciążenie nas zwykłym obowiązkiem alimentacyjnym. 

Czy jeżeli wyrażę zgodę na rozwód bez  
orzekania o winie, to nie mogę już tego zmienić?

 Zgodę na rozwód bez orzekania o winie można 
wycofać w każdym czasie, aż do uprawomocnienia 
się wyroku rozwodowego. Oznacza to, że zgodę 
na rozwód bez orzekania o winie można wycofać 
nawet w drugiej instancji - w sądzie apelacyjnym. 

Nie zapominajmy, że małżonek wyłącznie winny 
rozkładu małżeństwa zostaje pozbawiony prawa 
nawet do podstawowych alimentów 

Kiedy warto walczyć o orzeczenie 
winy w rozkładzie małżeństwa?
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Orzeczenie wyłącznej winy rozkładu pożycia małżeńskiego nie 
wywiera wpływu na kwestię szeroko rozumianej pieczy nad dzieckiem.  
Zdarzają się przypadki, w których rodzic wyłącznie winny rozkładu 
otrzymuje prawa sprawowania stałej pieczy nad dzieckiem.   

Ważne przykłady

Małżonek zdradził mnie, jest alkoholikiem, znęcał się nade mną 
psychicznie i fizycznie, a ja wcześniej jedynie odmawiałam mu 
współżycia – czy stopień winy ma znaczenie?

Stopień winy nie ma znaczenia. Jeżeli zatem jeden z małżonków 
dopuścił się szeregu aktów nagannych moralnie, a drugi małżonek tylko 
jednego i nie aż tak nagannego, to sąd orzeknie winę obojga małżonków. 
Jeżeli w powyższym przypadku brak współżycia stanowił jedną z przyczyn 
rozkładu, to okoliczność, że zachowania drugiego małżonka były bardziej 
nasilone i negatywnie oceniane nie znajdzie odzwierciedlenia w treści 
wyroku. Nie ma znaczenia to, który z małżonków ponosi większa winę, 
jeśli w ogóle winę ponosi.

Chcę walczyć o stwierdzenie wyłącznej winy małżonka,  
ponieważ zależy mi na dzieciach. Chcę, żeby powierzono  
mi opiekę nad dziećmi, a małżonkowi ograniczono władzę 
rodzicielską
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z kim dziecko będzie mieszkać

komu przysługuje władza rodzicielska

jak mają wyglądać kontakty dziecka z rodzicami

w jakiej wysokości będą ustalone alimenty na dziecko

Treść pozwu: żądania dotyczące 
wspólnych małoletnich dzieci

Jeżeli posiadamy wspólne małoletnie dzieci sąd w orzeczeniu 
rozwodowym będzie musiał wypowiedzieć się w czterech 
kwestiach: 

Jeżeli posiadamy wspólne pełnoletnie dzieci, ale 
pozostające na utrzymaniu rodziców (np. licealista w 
wieku 18 lat), to sąd nie będzie orzekał o takim dziecku. 
Jeżeli oczekujemy alimentów na utrzymanie takiego 
dziecka, to istnieje konieczność wszczęcia oddzielnej 
sprawy o alimenty. Powodem w takiej sprawie powinno 
być pełnoletnie dziecko, ewentualnie reprezentowane 
przez rodzica.



28

Trochę inaczej formułuje się żądanie w przypadku pieczy naprzemiennej, 
ponieważ w tym przypadku jako miejsce zamieszkania dziecka wskazuje 
się miejscowość, w której zamieszkują rodzice, a miejsce pobytu określa się 
zgodnie z ustaloną władzą naprzemienną.

Treść pozwu: 
żądania dotyczące dzieci 

- miejsce zamieszkania dziecka

Miejscem zamieszkania dziecka pod względem prawnym jest dana 
miejscowość, jednakże wskazuje się tutaj osobę, z którą dziecko 
ma dzielić dany adres.

„Wnoszę o ustalenie każdoczesnego miejsca zamieszkania dziecka - małoletniej 
córki stron Marty XXX w Warszawie – przy Powódce – Katarzynie XXX”.

„Wnoszę o ustalenie każdoczesnego miejsca zamieszkania dziecka - małoletniej 
córki stron Marty XXX – w Warszawie, a miejsce pobytu dziecka zgodnie z 
orzeczoną opieką naprzemienną”.

Przykładowa regułka:
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Pozostawienie władzy rodzicielskiej  
obojgu rodzicom

Ograniczenie władzy rodzicielskiej małżonka 
nad dzieckiem do określonych obowiązków  
i uprawnień w stosunku do osoby dziecka

Zawieszenie władzy rodzicielskiej  
małżonka nad dzieckiem

Pozbawienie władzy rodzicielskiej  
małżonka nad dzieckiem

Władza rodzicielska 
- wprowadzenie

Władza rodzicielska stanowi całokształt praw i obowiązków rodzica 
do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami  
(art. 48 Konstytucji RP) oraz podejmowania decyzji dotyczących 
dziecka, zarówno tych istotnych, jak również decyzji dnia codziennego.

W zakresie władzy rodzicielskiej możemy wnosić o:
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Ograniczenie władzy rodzicielskiej do określonych praw 
i obowiązków oznacza bowiem, że poza wyszczególnionym zakresem 
praw traci się władzę rodzicielską w całym pozostałym zakresie  
z zastrzeżeniem prawa do kontaktów

Władza rodzicielska – jak orzeknie sąd?

sąd co do zasady powinien pozostawić pełną władzę 
rodzicielską każdemu z rodziców, gdyż obecnie przyjmuje się,  
że jest to rozwiązanie najlepsze dla dobra dziecka

ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej 
musi wynika ze szczególnych okoliczności, które powinny zostać 
w procesie wykazane za pomocą właściwych dowodów

ograniczenie władzy rodzicielskiej małżonka nad dzieckiem  
do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby 
dziecka powoduje doniosłe konsekwencje, które zazwyczaj  
są bagatelizowane tak przez rodziców, jak i przez sądy. 

Często spotykanym błędem rodziców jest 
stosowanie formułek wymieniających kilka 
nieprzemyślanych materii, w zakresie któ-
rych władza rodzicielska jest utrzymywa-
na przez rodzica ograniczanego, i nieświa-
dome dobrowolne rezygnowanie z władzy 
nad dzieckiem w pozostałym zakresie

Ograniczenie naszej władzy rodzicielskiej  
nad dzieckiem  powoduje, że małżonek 
będzie mógł podejmować wszystkie inne 
decyzje dotyczące dziecka bez naszej zgody 
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Sąd w sprawie o rozwód orzeka o wspólnych małoletnich dzieciach małżonków. 
Istotne jest zatem ustalenie, czy sąd będzie w ogóle orzekał o danym dziecku.

Władza rodzicielska

Dobro dziecka stanowiące SUPER przesłankę

Prawo do wychowania przez oboje rodziców

Zasada nierozdzielania rodzeństwa

Sąd w sprawie o rozwód nie będzie badał ojcostwa!!! Jeżeli zatem w aktach 
stanu cywilnego małżonek jest wskazany jako ojciec biologiczny dziecka,  
to sąd nie będzie badał zarzutu tego małżonka, że nie jest ojcem dziecka, 
choćby okoliczność ta była oczywista. W takiej sytuacji sąd orzeknie  
np. o obowiązku alimentacyjnym względem dziecka

Najważniejszymi czynnikami, które sąd bierze pod uwagę 
orzekając o władzy rodzicielskiej jest

Wspólne małoletnie dzieci

Które małoletnie 
dzieci sąd weźmie 
pod uwagę w sprawie 
o rozwód?

dziecko pochodzące od obojga z rodziców

dziecko wspólnie przysposobione  
przez małżonków 

dziecko jednego z małżonków 
przysposobione przez drugiego małżonka 

Sąd nie weźmie pod  
uwagę dziecka, które faktycznie 
było wychowywane przez oboje 

małżonków, jeżeli dziecko nie zostało 
przysposobione przez drugiego 

małżonka



32

zakazie spotykania się z dzieckiem;

zakazie zabierania dziecka poza miejsce 
jego stałego pobytu;

zezwoleniu na spotykanie się z dzieckiem 
tylko w obecności drugiego z rodziców 
albo opiekuna, kuratora sądowego 
lub innej osoby wskazanej przez sąd;

ograniczeniu kontaktów do określonych 
sposobów porozumiewania się na odległość;

zakazie porozumiewania się na odległość.

Kontakty rodzica z dzieckiem

Sąd orzeka o kontaktach z dzieckiem jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu. 
W takiej sytuacji bowiem jeden z rodziców zawsze jest pozbawiony 
możliwości wykonywania stałej pieczy nad dzieckiem. W okresie kiedy 
jeden z rodziców pozbawiony jest pieczy nad dzieckiem sąd może ustalić 
jak powinny kształtować się kontakty z dzieckiem.

Najczęstszym błędem przy konstruowaniu wniosku o ustalenie 
naszych kontaktów z dzieckiem jest określenie tych kontaktów 
wyłącznie w normalnym okresie roku szkolnego. Natomiast 
poprawnie sporządzony wniosek powinien uwzględniać okresy 
świąteczne, przerwy w nauczaniu oraz inne ważne daty,  
np. kontakt rodzica w dniu urodzin. W okresach szczególnych 
dziecko w praktyce nie realizuje kontaktów ustalonych  
w okresach normalnych, np. dziecko wyjeżdża na wakacje, lub 
na święta z rodzicem przy którym mieszka.

UWAGA
Zgodny wniosek stron nie 
wyklucza wydania przez sąd 
rozwodowy rozstrzygnięcia 
o ograniczeniu lub zakazaniu 
rozwodzącym się rodzicom 
utrzymywania kontaktów  
z dzieckiem po rozwiązaniu 
małżeństwa.

Sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem lub zakazać  
ich w ogóle jeżeli istnieją ku temu poważne powody. 
Ograniczenie kontaktów 
może polegać na:
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ustalenia tych kontaktów może żądać wyłącznie małżonek, jeżeli dziecko 
będzie stale zamieszkiwać z drugim rodzicem. 

Kontakty osobiste mogą polegać na 
• prawie do odwiedzin i spotkań z dzieckiem w określonym miejscu  
 lub w obecności drugiego rodzica 
• prawie do spotkań z dzieckiem polegających na objęciu czasowej    
 pieczy nad  dzieckiem i zabieraniu dziecka poza miejsce jego  
 stałego pobytu

Prawo i obowiązek rodziców i dziecka do utrzymywania ze sobą 
kontaktów jest niezależne od władzy rodzicielskiej, a więc pozbawienie 
rodzica władzy rodzicielskiej nie oznacza automatycznie, że rodzic 
ten nie ma prawa do kontaktów z dzieckiem

Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów 
z dzieckiem, pozostawiając rodzicom wolną rękę w tym zakresie, 
chyba że istnieją podstawy do zakazania kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów może dotyczyć:

KONTAKTÓW OSOBISTYCH

ustalenia kontaktów na odległość może żądać również rodzic, z którym 
dziecko stale mieszka, ponieważ mogą one dotyczyć okresów, w których 
dziecko odbywa kontakty z drugim rodzicem. 
• Rodzic, z którym dziecko nie mieszka na stałe, zabiera dziecko  
 na weekend lub na wakacje. Drugi rodzic może żądać ustalenia np.    
 prawa do kontaktu telefonicznego raz dziennie o określonej godzinie 

KONTAKTÓW NA ODLEGŁOŚĆ

Kontakty rodzica z dzieckiem
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Porozumienie wychowawcze jest wynikiem negocjacji między 
rodzicami i dobrowolnego zobowiązania się przez nich do określonego 
sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywania z dzieckiem 
kontaktów. Porozumienie wychowawcze określa zazwyczaj wysokość 
alimentów na dziecko.

Porozumienie wychowawcze

Częstym błędem jest bardzo ograniczony zakres porozumienia 
wychowawczego, który ogranicza się do lakonicznych 
stwierdzeń. Natomiast czym bardziej szczegółowo ustalimy 
sposób postępowania w różnych sytuacjach tym mniej 
konfliktów powstanie w późniejszym życiu.

Treść porozumienia wychowawczego powinna zostać odzwierciedlona 
w wyroku rozwodowym. Natomiast spotykanym błędem w praktyce 
orzeczniczej sądów jest odniesienie się w wyroku rozwodowym do treści 
porozumienia i traktowanie go jako swoistego załącznika. W takiej sytuacji 
plan wychowawczy nie ma charakteru prawnie wiążącego.
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Piecza naprzemienna polega na tym, że dziecko mieszka na przemian 
przez tydzień u matki i przez tydzień u ojca. Długość okresów nie jest sztywna, 
przy czym okresy tygodniowe są najczęściej stosowane, choć występują też 
okresy dwutygodniowe i miesięczne.

Piecza naprzemienna 
- wprowadzenie

Piecza naprzemienna jest skutkiem istotnych przekształceń 
społecznych i prawnych, a istotniejsze ograniczenia w zakresie 
jej orzekania zostały zniesione dopiero w 2015 r. Do tego 
czasu władza naprzemienna mogła być orzekana wyłącznie 
na zgodny wniosek rodziców, którzy przedstawili stosowne 
porozumienie. Obecnie piecza naprzemienna jest dopuszczalna 
nawet w braku zgodnego wniosku stron. 

Piecza naprzemienna stanowi nowoczesny model wychowawczy 
stosowany w orzecznictwie, który pozwala na możliwie najdalej 
posunięte utrzymanie przez dziecko więzi z rodzicami pomimo ich 
rozwodu. 
Piecza naprzemienna była dotychczas sporadycznie orzekana, co wynikało  
z zaszłości historycznych i mentalnych. 
W psychologii rzadko kwestionowany jest pogląd, zgodnie z którym najlepszym 
środowiskiem do rozwoju dziecka jest wychowanie przez oboje rodziców,  
a w przypadku rozstania rodziców optymalnym rozwiązaniem jest najdalej 
posunięta możliwość utrzymania więzi z każdym z rodziców. Stabilny rozwój 
dziecka bez względu na płeć wymaga czerpania wzorców zachowania zarówno 
od ojca, jak i od matki, w najbardziej zrównoważonym nasileniu.
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Pomiędzy każdym z rodziców a dzieckiem występuje silna więź

Każdy z rodziców wnosi o ustalenie miejsca zamieszkania (pobytu) 
dziecka przy nim lub wnosi o ustalenie pieczy naprzemiennej

Istnieją warunki materialne i organizacyjne umożliwiające 
każdemu z rodziców sprawowanie stałej pieczy nad dzieckiem, 
w szczególności odprowadzanie dziecka do jednego przedszkola 
lub szkoły

W stosunku do żadnego z rodziców nie stwierdzono zachowań 
patologicznych lub innych podstaw do ograniczenia władzy 
rodzicielskiej  

Brak silnego konfliktu pomiędzy rodzicami w zakresie opieki  
nad dzieckiem, choć jest to zagadnienie kontrowersyjne

Piecza naprzemienna – przesłanki

Piecza naprzemienna powinna być stosowana jeżeli:
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Nawet jeżeli żądanie zasądzenia alimentów na dziecko nie będzie wyrażone 
w pozwie lub odpowiedzi na pozew, to sąd z urzędu wyda rozstrzygniecie o 
alimentach

Alimenty przysługują od rodziców dziecku, które nie jest w stanie się utrzymać 
samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie 
kosztów jego utrzymania i wychowania. 

Alimenty na dziecko

W sprawie o rozwód sąd musi orzec o obowiązku alimentacyjnym 
rodziców, jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko

Zazwyczaj tak, ale nie zawsze. Dochody dziecka nie muszą bowiem 
wynikać z pracy, lecz z majątku, który posiada. Wyobraźmy sobie 
sytuację, w której dziadek Jan zapisuje w testamencie kamienicę w 
Warszawie, składającą się z 10 lokali, swojemu wnukowi Pawłowi. 
Wszystkie lokale są systematycznie wynajmowane za kwotę 2000 
zł miesięcznie i dają dochód miesięczny 15.000 zł. Rodzice Pawła 
rozwodzą się, a jego ojciec jest nauczycielem w szkole podstawowej 
z wynagrodzeniem 3.500 zł na rękę. Ojciec Pawła będzie mógł żądać 
zniesienia obowiązku alimentacyjnego na rzecz Pawła, ponieważ 
osiąga on dochód, z którego jest w stanie zaspokoić wszystkie swoje 
potrzeby finansowe.

Czy wynika z tego, że każde małoletnie dziecko 
ma prawo do alimentów, ponieważ dzieci nie mogą 

pracować, a więc nie są w stanie się utrzymać?
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Od czego zależy wysokość alimentów?
OD USPRAWIEDLIWIONYCH 
POTRZEB UPRAWNIONEGO

w każdej sprawie spornej 
są wątpliwości, co należy uznać 

za uzasadnione potrzeby. 

Zobowiązany do alimentów uważa zazwyczaj, że na usprawiedliwione 
potrzeby dziecka składa się (w przerysowaniu) podstawowa żywność 
zakupiona w dyskoncie, po jednym zestawie ubrań na każdą porę 
roku oraz szare mydło. 

Uzasadnione potrzeby dziecka wynikają natomiast z: 
poziomu życia rodziców – dzieci mają prawo do równej stopy życiowej, 
co ich rodzice. Jeżeli zatem zobowiązany do alimentów rodzic 
pracuje jako wzięty adwokat w Warszawie osiągając bardzo wysokie 
wynagrodzenie, to nie może twierdzić, że uzasadnione potrzeby 
dziecka są na poziomie minimalnym, pozwalającym na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb egzystencjonalnych.  

warunków i poziomu życia środowiska,  którym dziecko się otacza 
– poziom życia rodziców zazwyczaj wywiera wpływ na środowisko, 
w którym obraca się dziecko. W innej wysokości alimentów można 
oczekiwać dla dziecko wychowującego się w środowisku wiejskim, a 
innych alimentów dla dziecka wychowującego się w centrum dużego 
miasta i uczęszczającego do prywatnej szkoły językowej

indywidualnych potrzeb dziecka – nie chodzi oczywiście o zachcianki 
dziecka, lecz o obiektywne potrzeby takie jak np. konieczność leczenia 
dziecka lub łożenia na rozwój dziecka.

Rodzic żądający alimentów na dziecko uważa natomiast, że 
na usprawiedliwione potrzeby dziecka składają się (również 
w pewnym przerysowaniu) koszty miesięcznych wczasów 
na wyspach Bahama, comiesięczna wymiana garderoby 
oraz drogie prezenty urodzinowe dla rówieśników ze szkoły. 
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• jaki zawód wykonują rodzice 

• jakie posiadają doświadczenie zawodowe

• jakie są możliwości zarobkowe w danym zawodzie  
 i z adekwatnym doświadczeniem

OD ZAROBKOWYCH I MAJĄTKOWYCH 
MOŻLIWOŚCI ZOBOWIĄZANEGO DO ALIMENTACJI

wysokość alimentów jest zazwyczaj ustalana w wysokości 
odpowiadającej faktycznym zarobkom zobowiązanego rodzica. 
Zarobki nie są jednak jedynym wyznacznikiem!

„jestem bezrobotny, a dostałem wysokie alimenty”, 
czyli zjawisko bezrobotnych rodziców

wysokość alimentów zależy nie tylko od zarobków, lecz 
także od MOŻLIWOŚCI zarobkowych. Rodzice często nie 
dostrzegają tej różnicy i przyznawane alimenty są dużym 
zaskoczeniem

źródłem takiego podejścia do bezrobocia jest doświadczenie życiowe, 
z którego wynika powszechność zjawiska polegającego na tym, że 
rodzice zobowiązani do płacenia alimentów pozostają trwale lub 
czasowo na bezrobociu, aby uniknąć płacenia alimentów, podczas gdy 
faktycznie osiągają dochody pracując „na czarno”

występują wyjątki od sytuacji, w której sąd nie bierze pod uwagę 
bezrobocia zobowiązanego do alimentów, lecz w tym celu muszą 
zaistnieć szczególne okoliczności takie jak np. ciężki wypadek, 
śmiertelna choroba, czy utrata uprawnień zawodowych.

Podobnie jak bezrobocie traktowana jest praca dorywcza lub praca w 
niepełnym wymiarze czasu

na tej podstawie sąd ustala wysokość alimentów

Sąd co do zasady nie bierze pod uwagę tego, że rodzic zobowiązany do alimentów 
na dziecko jest aktualnie bezrobotny i nie posiada środków na własne życie

sąd w sprawie rozwodowej bada
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NIE. Obowiązek alimentacyjny może polegać 
także, w całości lub  w części, na osobistych 
staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. 

wysokość alimentów zależy nie 
tylko od zarobków, lecz także  
od MOŻLIWOŚCI  zarobkowych.  
Rodzice często nie dostrzegają tej 
różnicy i przyznawane alimenty  
są dużym zaskoczeniem

Czy obowiązek alimentacyjny zawsze musi 
polegać na łożeniu pieniędzy na dziecko?

Osobiste starania polegają na tym, że skoro dziecko stale przebywa z jednym 
z rodziców, to rodzic ten ma ograniczone możliwości zarobkowe i rozwoju 
osobistego.  Powinno to skutkować tym, że rodzic niesprawujący stałej pieczy nad 
dzieckiem musi ponosić wyższe koszty finansowe utrzymania dziecka. Przykład: 
jeżeli koszty utrzymania dziecka w Warszawie wynoszą 1600 zł, to rodzic, który 
nie sprawuje pieczy nad dzieckiem, powinien ponosić te koszty w większym 
stopniu płacąc alimenty na poziomie np. 1200 zł, a jeżeli dziecko wymaga stałej 
opieki, to powinien ponosić koszty utrzymania dziecka w całości.

Jak to rozumieć?

Obowiązek alimentacyjny może polegać na tym, że jeden z rodziców 
w ogóle nie pracuje, ponieważ cały czas poświęca na uzasadnione 
potrzeby dzieci. Takie sytuacje najczęściej mają miejsce, gdy 
zachodzi duża dysproporcja zarobków pomiędzy małżonkami lub 
gdy dziecko ma poważną chorobę wymagającą stałej opieki

W sprawach rozwodowych pojęcie osobistych starań rodzica jest błędnie 
utożsamiane z ponoszeniem kosztów utrzymania dziecka przez rodzica, u którego 
dziecko stale przebywa, a które nie są wypłacane w formie alimentów. Rodzic, 
z którym dziecko mieszka, nie wypłaca sam sobie alimentów, co zazwyczaj nie 
oznacza, że łoży pieniądze na dziecko w mniejszym stopniu niż rodzic zobowiązany 
do alimentów. 

ALIMENTY 
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Żądanie przyznania alimentów od małżonka można 
podnieść w oddzielnej sprawie wytoczonej  
po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego

Alimenty na rzecz małżonka 
– ex-alimenty

Ustanie małżeństwa skutkuje wygaśnięciem większości wzajemnych 
obowiązków i praw. Wyjątek stanowi obowiązek alimentacyjny jako 
kontynuacja ciążącego na małżonkach obowiązku wzajemnej pomocy 
powstałego w małżeństwie.

Obowiązek alimentacyjny istniejący po rozwodzie  
jest na tyle silny, że wyprzedza obowiązek 
alimentacyjny najbliższej rodziny (krewnych) 
małżonka

Obowiązek alimentacyjny jest wyłączony w 
stosunku do małżonka wyłącznie winnego  
rozkładu małżeństwa
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Obowiązek podstawowy alimentacyjny wygasa po 5 
latach od rozwodu. Może jednak zostać przedłużony  
w sytuacjach nadzwyczajnych.

Ex-alimenty podstawowe 

O ex-alimenty podstawowe od małżonka można starać się w przypadkach, 
gdy rozwód został orzeczony bez winy lub z winy obojga małżonków

Ex-alimenty otrzymamy jeżeli znajdujemy się w niedostatku a ma to miejsce, 
gdy własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych 
potrzeb w całości lub w części. 

Stan niedostatku 
musi być wywołany 

bezpośrednio lub pośrednio 
rozwodem.

Od czego zależy wysokość 
przysługujących nam ex-alimentów?

Od usprawiedliwionych potrzeb małżonka 
uprawnionego, których nie może sam zaspokoić.

Od możliwości majątkowych ewentualnie zobowiązanego do 
alimentacji małżonka. Istotne znaczenie ma zatem nie tylko 
sytuacja uprawnionego, ale także sytuacja zobowiązanego.

Obowiązek alimentacyjny ustaje, gdy małżonek 
uprawniony z własnej winy nie wykorzystuje swojej 
zdolności do pracy i dlatego jest w stanie niedostatku

Uprawniony do ex-alimentów w pierwszej kolejności powinien 
wykorzystać własne możliwości pozyskania dochodu i 
środków utrzymania, a dopiero w dalszej kolejności, o ile nadal 
pozostają one niezaspokojone, występować z roszczeniami 
w stosunku do małżonka
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 Ex-alimenty rozszerzone 1/4

kiedy nam przysługują?

Rozszerzonych ex-alimentów możemy domagać się, gdy 
wyłączna wina rozkładu pożycia zostanie stwierdzona 
po stronie małżonka, na którego ma być nałożony ten 
obowiązek alimentacyjny.

Drugim warunkiem otrzymania ex-alimentów 
rozszerzonych jest spowodowanie przez rozwód 
istotnego pogorszenia sytuacji majątkowej małżonka 
niewinnego. W odróżnieniu jednak od alimentów 
podstawowych pogorszenie sytuacji majątkowej  
nie musi jednak powodować niedostatku.
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Dla ustalenia czy doszło do pogorszenia sytuacji majątkowej małżonka 
niewinnego należy brać pod uwagę warunki materialne tego małżonka, jakie 
miałby, gdyby drugi z małżonków spełniał należycie swoje obowiązki i gdyby 
małżonkowie kontynuowali pożycie. 

PRZYKŁAD: 
Małżonek uznany za wyłącznie winnego jest członkiem zarządu banku z zarobkami 
np. 80.000 zł miesięcznie, a małżonek niewinny jest urzędnikiem państwowym z 
zarobkami 3.500 zł miesięcznie. Po rozwodzie małżonek niewinny nie popadnie w 
obiektywny niedostatek, ponieważ będzie w stanie zaspokajać swoje uzasadnione 
potrzeby. Jednakże przed rozwodem małżonek niewinny mieszkał w apartamencie 
wynajmowanym za 8.000 zł miesięcznie, poruszał się drogim samochodem i 
stać go było na dobra luksusowe. Po rozwodzie już go na to nie stać i musiałby 
przeprowadzić się do kawalerki o niskim standardzie. Ta różnica poziomów życia 
przed i po rozwodzie uzasadnia ex-alimenty od małżonka wyłącznie winnego. 
Małżonek niewinny w opisanej sytuacji nie dostałby alimentów podstawowych, 
gdyż skromny poziom życia nie oznacza niedostatku. 

Sąd powinien przy tym brać pod uwagę tę sytuację materialną, 
jaką małżonek niewinny w czasie trwania małżeństwa 
powinien był mieć zgodnie z przepisami (art. 23 i art. 27 kro), 
a nie tę, jaką faktycznie miał w następstwie nieprawidłowego 
i niewłaściwego postępowania współmałżonka, który np. 
ukrywał część swoich zarobków lub ograniczał swoje realne 
możliwości zarobkowe albo skąpił środków na zaspokojenie 
potrzeb rodziny.

 Ex-alimenty rozszerzone 2/4
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Podobnie jak w przypadku ex-alimentów podstawowych niezbędnym jest by 
to właśnie rozwód pociągał za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej 
małżonka niewinnego.

Ex-alimenty rozszerzone 3/4

PRZYKŁAD: 
Po rozwodzie małżonek niewinny spowodował wypadek nie objęty 
ubezpieczeniem OC w wyniku, którego musiał zapłacić odszkodowanie 
oraz wypłacać rentę. W rezultacie jego sytuacja majątkowa uległa 
znacznemu pogorszeniu. Takie pogorszenie sytuacji majątkowej lub 
nawet niedostatek małżonka niewinnego nie uzasadniają żądania 
ex-alimentów.

Ex-alimenty rozszerzone w żadnym wypadku nie powinny mieć 
na celu wyłącznie wynagrodzenia subiektywnie rozumianej 
krzywdy wynikającej z aktów niewdzięczności, istniejących 
przed rozwodem.
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Ex-alimenty rozszerzone mają charakter bezterminowy, może 
więc zaistnieć sytuacja, że będą płacone do końca życia. 
Obowiązek alimentacyjny może w niektórych okresach życia 
wygasać a następnie znowu powstać w wyniku pogorszenia 
sytuacji majątkowej małżonka niewinnego. 

Wygaśnięcie obowiązku płacenia ex-alimentów
w razie śmierci małżonka uprawnionego lub zobowiązanego

wskutek zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego 
małżeństwa

Nie powoduje wygaśnięcia obowiązku dostarczania 
środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu 
zawarcie przez niego ślubu kościelnego, ponieważ w 
sferze prawnej taki związek ma charakter związku 
faktycznego. Ślub kościelny może jednak uzasadniać 
zniesienie obowiązku alimentacyjnego w świetle 
zasady współżycia społecznego, jak również 
wpływać na wysokość tych świadczeń. W przypadku 
pozostawania przez byłego małżonka uprawnionego 
w wieloletnim związku faktycznym (konkubinat) sąd 
będzie brał pod uwagę zwłaszcza fakt wspólnego 
zamieszkiwania, sytuację majątkową konkubenta oraz 
wpływ tych czynników na sytuację uprawnionego do 
alimentów.

z upływem lat 5 od orzeczenia rozwodu wygasa podsta-
wowy obowiązek alimentacyjny, chyba że ze względu na 
wyjątkowe okoliczności obowiązek ten ulegnie przedłuże-
niu (np. ciężka choroba, wypadek, kalectwo dziecka) 

Ex-alimenty rozszerzone 4/4
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Orzeczenie dotyczące wspólnie zajmowanego 
mieszkania rozwodzących się małżonków 

W wyroku rozwodowym sąd powinien rozstrzygnąć sposobie 
korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnie 
zajmowanego mieszkania.  Celem takiego orzeczenia  jest 
likwidowania lub łagodzenia konfliktów, jakie w przyszłości 
mogłyby powstać między rozwiedzionymi małżonkami na tle 
wspólnego mieszkania.

Wspólnie zajmowane mieszkanie to mieszkanie znajdujące się faktycznie w 
ich dyspozycji niezależnie od posiadanego tytułu prawnego, a nawet mieszkanie 
zajmowane bez tytułu prawnego. Nie chodzi tu zatem wyłącznie o sytuację, w 
której małżonkowie są współwłaścicielami mieszkania lub jeden z małżonków 
jest właścicielem mieszkania. 

Orzeczenie sądu w zakresie sposobu korzystania z mieszkania nie powoduje, 
że uzyskujemy prawa do lokalu, a jedynie faktyczną możliwość tymczasowego 
zamieszkiwania w tym lokalu w określony przez sąd sposób. Przyznanie 
nam prawa do korzystania z mieszkania w niczym nie narusza ani praw osób 
trzecich (np. właściciela budynku lub mieszkania), ani małżonka w wypadku, 
gdy mieszkanie stanowi przedmiot jego majątku odrębnego. 

Orzeczenie o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego 
mieszkania sąd rozwodowy wydaje z urzędu, czyli nawet jak nie zażądamy tego 
wprost.
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w chwili orzekania o rozwodzie małżonkowie nie zajmują 
wspólnie mieszkania, wtedy sąd nie orzeka w tym zakresie 

w wyroku rozwodowym sąd podzielił mieszkanie, przyznał 
je jednemu z małżonków lub nakazał eksmisję małżonka – w 
tej sytuacji również sąd nie orzeknie o sposobie korzystania 
z mieszkania, ponieważ małżonkowie przestaną razem 
zamieszkiwać. 

ze względu na rodzaj mieszkania (np. jeden pokój) orzeczenie 
o odrębnym korzystaniu z poszczególnych jego części jest 
bezprzedmiotowe. 

jeżeli małżonkowie dokonali faktycznego podziału mieszkania 
do korzystania i żadne z nich nie wnosi o zamieszczenie w 
wyroku rozwodowym takiego rozstrzygnięcia.

Sąd nie orzeknie o wspólnym mieszkaniu małżonków 
w następujących sytuacjach:

Orzeczenie dotyczące wspólnie zajmowanego 
mieszkania rozwodzących się małżonków 
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Eksmisja małżonka

Eksmisji małżonka możemy zażądać tylko w wypadkach 
wyjątkowych, gdy drugi z małżonków swym rażąco nagannym 
postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Eksmisji możemy żądać:

Jeśli jesteśmy wyłącznymi właścicielami mieszkania

Jeżeli jesteśmy współwłaścicielami mieszkania 
nawet jeżeli eksmitowany małżonek jest drugim 
współwłaścicielem tego mieszkania

Jeżeli przysługuje nam jakikolwiek inny tytuł do 
mieszkania, np. żyjemy w mieszkaniu komunalnym, 
wynajętym lub zajmujemy mieszkanie bez tytułu 
prawnego.

Nie możemy żądać eksmisji małżonka jeżeli jest on wyłącznym właścicielem 
mieszkania albo tytuł do korzystania z mieszkania przysługuje wyłącznie 
temu małżonkowi. Co więcej, warto zauważyć, że z chwilą orzeczenia 
rozwodu współmałżonek traci uprawnienie do korzystania z mieszkania, 
a tym samym status lokatora. W konsekwencji staje się osobą, której 
nie przysługuje jakikolwiek – samoistny ani pochodny – tytuł prawny do 
mieszkania.
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ocena stopnia naganności zachowania się jednego z małżonków 
powinna uwzględniać nie tylko jego stosunek do małżonka 
żądającego eksmisji, ale także do małoletnich dzieci, nad którymi 
władzę rodzicielską powierza sąd drugiemu małżonkowi, jak 
również innych dzieci zamieszkujących z drugim małżonkiem 
oraz dzieci dorosłych pozostających na utrzymaniu rodziców.

Jakie zachowanie małżonka można uznać za rażąco naganne?

stałe nadużywanie przez małżonka alkoholu, wywoływanie 
awantur i dopuszczanie się aktów przemocy stanowiące 
zagrożenie dla życia, zdrowia lub spokoju pozostałego małżonka 
i innych członków rodziny, zwłaszcza małoletnich dzieci

zachowanie jednego z małżonków nacechowane agresją, 
wyrażającą się w naruszeniu nietykalności cielesnej (szarpanie 
w tym za włosy i ściskanie ciała wywołujące jego potłuczenie) i 
zniewagach drugiego, a także upijanie się 

brutalność zachowania się małżonka.

Do eksmisji nie są wystarczające zwykłe awantury lub działania złośliwe (np. długie 
korzystanie z łazienki, utrudnianie dostępu do palników w kuchni, wyłączanie światła)

Przykłady z orzecznictwa zachowania, które może zostać 
uznane za rażąco naganne:

Eksmisja małżonka
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z takim wnioskiem wystąpi jeden z małżonków

przeprowadzenie podziału nie spowoduje 
nadmiernej zwłoki w postępowaniu

Podziału majątku wspólnego

W wyroku orzekającym rozwód sąd może dokonać podziału 
majątku wspólnego małżonków pod warunkiem, że:

Przeprowadzenie podziału majątku wspólnego stron nie 
powoduje nadmiernej zwłoki postępowania nie tylko wtedy, gdy 
między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału tego 
majątku, jak również wtedy postępowanie dowodowe będzie miało 
ograniczony zakres i nie wpłynie na przedłużenie całej sprawy o 
rozwód.

W sprawie rozwodowej można złożyć wniosek o ustalenie 
nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym.

Podział majątku wspólnego obejmuje przedmioty majątkowe 
wchodzące w skład tego majątku w chwili wyrokowania. W sprawie 
rozwodowej musimy udowodnić jaki jest skład majątku wspólnego.

Jeżeli sąd uzna, że podział majątku spowoduje nadmierną zwłokę w 
postępowaniu to pozostawi wniosek bez rozpoznania. Orzeczenie 
o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania nie podlega zaskarżeniu.
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Sprawa rozwodowa trwa długo albo bardzo długo. 
W tym czasie małżonkowie potrzebują zazwyczaj, aby sąd na czas rozwodu 
rozstrzygnął tymczasowo jak mają wyglądać stosunki pomiędzy małżonkami. 
Zabezpieczenia zazwyczaj dotyczą dzieci, lecz zdarzają się również  
zabezpieczenia innych kwestii. 
PRZYKŁAD
małżonka występuje o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych na czas 
rozwodu a małżonek występuje o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

Alimenty na dziecko

Obowiązek małżonka przyczyniania się do zaspokajania 
potrzeb rodziny 

Sposób roztoczenia pieczy nad wspólnymi małoletnimi 
dziećmi, najczęściej sposób utrzymywania kontaktów z 
dzieckiem

Zakres i sposób korzystania z mieszkania 

Obowiązek wydania małżonkowi opuszczającemu 
mieszkanie potrzebnych mu przedmiotów

PRZYKŁAD: 
Pani Monika w sprawie rozwodowej otrzymała zabezpieczenie alimentów na dziecko 
w wysokości 2000 zł, które płacił Pan Adam przez okres 36 miesięcy, przez który 
to okres trwał rozwód. Ostatecznie sąd w wyroku rozwodowym ustanowił pieczę 
naprzemienną a obowiązek alimentacyjny polegał na łożeniu na utrzymanie dziecka, 
gdy przebywa ono u danego rodzica, a więc nie zasądził alimentów na dziecko płatnych 
przez Pana Adama do rąk Pani Moniki. Pomimo braku w wyroku rozwodowym 
orzeczenia o alimentach w kwocie 2000 zł Pani Monika nie będzie musiała zwrócić 
Panu Adamowi kwoty 72.000 zł, którą otrzymała łącznie na rzecz kosztów utrzymania 
dziecka. Pani Monika nie musiałby zwracać nadwyżki 36.000 zł, gdyby dziecko miało 
z nią mieszkać na stałe, ale alimenty wynosiłyby tylko 1.000 zł. 

Co możemy 
zabezpieczyć?

Uwaga!!! Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych ma charakter 
nowacyjny. Oznacza to, że jeżeli sąd nie przyzna nam alimentów w wyroku 
rozwodowym albo przyzna je w niższej wysokości niż je zabezpieczono 
to nie będziemy musieli zwracać małżonkowi zapłaconych alimentów.

Nie możemy wnosić 
o zabezpieczenie 

ex-alimentów.



53

Sąd wydaje postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, które jest natychmiast 
wykonalne. Oznacza to, że pomimo istnienia prawa do złożenia zażalenia przez 
drugiego małżonka na postanowienie o alimentach, możemy złożyć takie 
nieprawomocne postanowienie o alimentach do komornika w celu wszczęcia 
egzekucji. W tym celu składamy wniosek o doręczenie postanowienia  
o alimentach. W rezultacie otrzymamy od sądu odpis postanowienia wraz  
z nadaną mu klauzulą wykonalności. Należy zawsze sprawdzić czy sąd nadał 
klauzule wykonalności, ponieważ sąd często zapominają o nadaniu klauzuli,  
a komornik nie podejmie bez niej żadnych działań. 

W razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających  
z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko 
pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem, sąd może zagrozić 
nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, 

Co można zrobić jeżeli małżonek nie stosuje się do obowiązku 
wynikającego z zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem,  
np. nie wydaje dziecka w celu odbycia spotkania z rodzicem? 

Przed rozstrzygnięciem wniosku o zabezpieczenie  
w sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi  
i kontaktów z dzieckiem sąd obligatoryjnie musi przeprowadzić 
rozprawę. Wniosek o zabezpieczenie alimentów na dziecko 
i w przedmiocie obowiązku małżonka przyczyniania się do 
zaspokajania potrzeb rodziny sąd rozpozna na posiedzeniu 
nie jawnym bez wyznaczania rozprawy.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa możemy złożyć, 
bądź ustnie do protokołu rozprawy, bądź pisemnie w dwóch 
egzemplarzach dołączając właściwe dowody uzasadniające 
wniosek. Na koniec podpisujemy wniosek i składamy do sądu 
osobiście lub pocztą. 

osobie uprawnionej do kontaktu 
z dzieckiem albo osobie, której 

tego kontaktu zakazano – na rzecz 
osoby, pod której pieczą dziecko 

pozostaje.

osobie, pod której pieczą dziecko 
pozostaje – na rzecz osoby 
uprawnionej do kontaktu  

z dzieckiem 
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W sprawie o rozwód nie można oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie 
na uznaniu powództwa, a przeprowadzenie dowodu z przesłuchania 
stron jest zawsze obligatoryjne. Jeżeli jeden z małżonków nie stawi 
się na przesłuchanie to sąd może pominąć jego przesłuchanie. 
Ograniczenie postępowania dowodowego do przesłuchania stron 
jest niedopuszczalne, jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie 
dzieci. Postępowanie dowodowe ma na celu przede wszystkim 
ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również 
okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania 
powództwa, także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

DOWODY

Każde żądanie w sprawie o rozwód powinniśmy właściwie udowodnić. 
Obowiązek dowodzenia dotyczy zarówno spraw małżeńskich, jak 
również spraw dziecka, ex-alimentów, wspólnego mieszkania, podstaw 
do eksmisji małżonka oraz wspólności majątkowej. 
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Przesłuchanie stron – zawsze z urzędu

Odpis aktu małżeństwa – zawsze 
obowiązkowo

Odpis aktu urodzenia wspólnego dziecka 
(dzieci) – zawsze obowiązkowo

Przesłuchanie świadka (świadków) 
– niektóre sądy traktują ten dowód 
jako obowiązkowy, gdy małżeństwo ma 
małoletnie dzieci 

Dokumenty poświadczające dochody 
małżonka

Wywiad środowiskowy

Dokumenty dotyczące stanu zdrowia 
wspólnych małoletnich dzieci

Opinia OZSS (Opiniodawcze zespoły 
sądowych 
specjalistów) dawniej do 2015 r. - ROD-K 

Opinia biegłego psychologa

Przesłuchanie wspólnych dzieci stron 
(które ukończyły 17 lat)

Dokumenty dotyczące stanu zdrowia 
małżonków

Dokumenty znajdujące się w aktach innych 
spraw, zwłaszcza spraw karnych

Notatki z interwencji policyjnych w miejscu 
przebywania stron

raporty przygotowane przez prywatnych 
detektywów zazwyczaj mające potwierdzać 
dopuszczenie się zdrady przez małżonka

wydruki i stenogramy rozmów między 
małżonkami jak również ich domniemanymi 
parterami 

zdjęcia 

nagrania z awantur domowych 

dokumenty dowodzące ukrywania 
dochodów i mienia przez małżonków

dokumenty dowodzące treści wpisów na 
portalach społecznościowych

W sprawie o rozwód powinniśmy z własnej inicjatywy 
składać wnioski dowodowe. 
Do najczęściej spotykanych w praktyce dowodów należą:

DOWODY



56Skutki wyroku orzekającego rozwód

Jeżeli rozwód orzeknie sąd I instancji mamy prawo wnieść apelację

Apelację wnosimy w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku 
razem z uzasadnieniem. O sporządzenie uzasadnienia musimy 
wystąpić pisemnie w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku. 

Jeżeli nie wystąpimy w terminie o uzasadnienie wyroku apelację 
wnosimy w terminie 21 dni od ogłoszenia wyroku.

Jeżeli wnosimy apelację zaskarżają 
orzeczenie o rozwodzie lub samo 
orzeczenie o winie w rozwodzie to 
cały wyrok nie uprawomocni się do 
czasu rozpoznania apelacji.

Jeżeli nie zaskarżymy apelacją 
wyroku rozwodowego wyrok ten 
staje się prawomocny.

Prawomocne orzeczenie o rozwodzie lub o winie już nigdy nie 
ulegnie zmianie. Inne orzeczenia zawarte w wyroku rozwodowym, tj. 
orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, 
wysokości alimentów, przyznania i wysokości alimentów będą mogły 
ulec zmianie w przyszłości jeżeli zmianie ulegnie stan faktyczny, w 
oparciu o który wydano orzeczenie. 
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Małżonek, który zmienił nazwisko przy zawarciu małżeństwa, może po rozwodzie 
powrócić do pierwotnie noszonego nazwiska, przez złożenie oświadczenia 
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w terminie trzech miesięcy od 
uprawomocnienia się orzeczenia. Decyzja w przedmiocie powrotu do nazwiska 
jest dobrowolna. Powrót małżonka do nazwiska nie powoduje zmiany nazwiska 
wspólnych małoletnich dzieci.

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego byli już małżonkowie 
przestają po sobie dziedziczyć. W toku procesu o rozwód małżonkowie dziedziczą 
po sobie na zasadach ogólnych. 

Jeżeli nie chcielibyśmy, aby nasz małżonek dziedziczył po nas w toku 
procesu powinniśmy sporządzić odpowiedni testament, w którym 
można spróbować wydziedziczyć małżonka. Nawet w przypadku 
bezskuteczności wydziedziczenia spadkobiercy mogliby podważać 
prawo do zachowku drugiego małżonka.

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego możemy 
wystąpić ze sprawą o podział majątku wspólnego. 
Wystąpienie z taką sprawą jest szczególnie istotne 
jeżeli przedmiotem wspólności było przedsiębiorstwo, 
niezależnie w jakiej formie prawnej. 

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku 
rozwodowego ustaje wspólność majątkowa 
małżonków. Wszystko co było wspólne staje się 
współwłasnością w częściach ułamkowych. 

Skutki wyroku orzekającego rozwód
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Koszty sprawy o rozwód i prawnika

wpis stały od pozwu - 600,00 zł, a jeżeli rozwód 
odbędzie się bez orzekania o winie połowa tej 
kwoty zostanie zwrócona.

odpis orzeczenia – 6 zł od strony

koszty powstałe w czasie procesu płatne są po 
zakończeniu sprawy i składają się na nie:

KOSZTY SĄDOWE SPRAWY O ROZWÓD

koszty opinii biegłych dopuszczonych przez sąd

koszty opinii OZSS

koszty kuratora 

koszty stawiennictwa świadków
- koszty powstałe w toku procesu potrafią osiągać znaczne 
kwoty. Czasami same koszty kuratora uczestniczącego przy 
przekazywaniu dziecka podczas wykonywaniu kontaktów 
z rodzicem trwające przez kilka lat biegu procesu potrafią 
wynieść wiele tysięcy złotych.
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W sprawach o rozwód bez orzekania o winie, bez dzieci, i bez 
podziału majątku – od 2.000 zł netto do 3.000 zł netto plus koszt 
stawiennictwa na rozprawie

W sprawach o rozwód z orzekaniem o winie, bez dzieci, i bez 
podziału majątku – od 3.500 zł netto do 6.000 zł netto plus koszt 
stawiennictwa na rozprawie

W sprawach o rozwód z orzekaniem o winie, konfliktem dotyczącym 
dzieci, roszczeniem o ex-alimenty, z prostym podziałem majątku – 
od 6.000 zł netto do 20.000 zł netto plus koszt stawiennictwa na 
rozprawie. 

KOSZTY PRAWNIKÓW

Usługi prawne związane ze sprawami rozwodowymi mogą polegać na 
przygotowaniu pozwu i ewentualnie innych pism na potrzeby sprawy 
rozwodowej. Nie obejmują one reprezentacji przez pełnomocnika w 
sądzie. 

Koszt takiej usługi wynosi zazwyczaj kilkaset złotych. 

Najczęściej spotykaną formą usług prawnych jest reprezentacja małżonka w 
toku sprawy rozwodowej przez pełnomocnika profesjonalnego, czyli radcę 
prawnego lub adwokata. Usługi mecenasów powinny obejmować kompleksowe 
prowadzenie sprawy.

Koszty radców prawnych i adwokatów są bardzo zróżnicowane na 
terenie kraju, ale również w obrębie dużych miast. Biorąc za przykład rynek 
usług radców prawnych i adwokatów w Warszawie oraz rodzaj spraw średnie 
wynagrodzenie wynosi:

Praktyczna wartość takiej usługi jest bardzo niska. Wbrew pozorom 
sporządzenie pozwu lub pisma procesowego w sprawie rozwodowej 
jest najprostszym elementem procesu a na rynku dostępnych jest 
wiele bezpłatnych wzorów dokumentów rozwodowych. 

łączny koszt radcy prawnego lub adwokata z najwyższej półki  
w najbardziej skomplikowanych sprawach rozwodowych może wynieść 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. W najcięższych sprawach o podział majątku  
w Warszawie prowadzonych po uzyskaniu rozwodu koszty pełnomocników 
profesjonalnych dochodziły nawet do kilkuset tysięcy złotych.
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w sprawie o rozwód? 

Mam Biblię Rozwodnika, 
więc nie potrzebuję prawnika?

Prawdą jest, że nie zawsze potrzebujemy prawnika, aby 
wziąć rozwód. Niektóre rozwody przebiegają bezkonfliktowo,  
a małżonkowie nie posiadają ani wspólnych dzieci ani majątku, 
a ponadto nie mają względem siebie żadnych oczekiwań po 
rozwodzie. 

PRZYKŁAD
W małżeństwie trwającym 3 lata wygasły wszystkie więzi. 
Stan ten wynikał z różnicy charakterów oraz z obustronnego 
zaniku zaangażowania małżonków w naprawę łączących ich 
relacji. Małżonkowie zgodnie stwierdzili, że chcą wziąć rozwód. 
Jednocześnie nie mieli dzieci, ani nie zbudowali wspólnego 
majątku. W takiej sytuacji żaden z małżonków nie ma powodów, 
aby dostrzegać zagrożenie w rezultacie sprawy o rozwód. 
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W sprawach rozwodowych, w których dochodzi do elementów 
nawet potencjalnie mogących wywołać konflikt, udział pełnomocnika 
reprezentującego nasze interesy jest zazwyczaj konieczny. Biblia 
Rozwodnika porusza znaczną część zagadnień związanych z rozwodem, 
jednakże jedynie sygnalizując występujące zagadnienia. Przykładowo 
takie zagadnienia jak wina w rozwodzie, władza rodzicielska czy wspólny 
majątek i jego podział, opracowywane są w całych książkach poświęconym 
tym zagadnieniom a bogate orzecznictwo połączone z koniecznością 
dysponowania doświadczeniem i wiedzą procesową skutkują tym, że 
prawnik w celu zdobycia uprawnień do reprezentowania nas w sądzie musi 
przejść niespełna dziesięcioletni okres edukacji połączony z wieloletnią 
praktyką sądową. Z tych względów nie można budować złudnego poczucia, 
że po przeczytaniu Biblii Rozwodnika, kilku artykułów nt. rozwodów i 
obejrzeniu filmów poświęconych tej tematyce, zdobędziemy dostateczną 
wiedzę, aby świadomie i prawidłowo przeprowadzić własny rozwód. 

Jednakże często nawet w najprostszych sprawach o rozwód dostrzegamy 
potrzebę skorzystania z prawnika, ponieważ nie mamy ani czasu ani 
chęci sami w zgłębiać wiedzy dotyczącej rozwodu i wolimy, aby sprawą 
zajął się profesjonalista. Nawet w najprostszej sprawie rozwodowej za 
porozumieniem obu stron nasze błędy mogą doprowadzić do przedłużenia 
procesu, skierowania nas na mediacje lub nawet do oddalenia powództwa 
jeżeli sąd stwierdzi, że nie nastąpił trwały i zupełny rozkład naszego 
pożycia.

Czy potrzebujesz prawnika 
w sprawie o rozwód? 
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Jeżeli posiadamy już pełnomocnika a z niniejszego poradnika 
uzyskujemy ważne informacje, o których nie zostaliśmy wcześniej 
przez niego poinformowani, to możemy się zastanowić czy spełnia 
nasze oczekiwania.

JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRAWNIKA LUB GO ZWERYFIKOWAĆ? 

Nie istnieje odpowiedź na to pytanie. Nie pomoże nam w tym Internet, w 
którym trudno jest zweryfikować źródło opinii o prawniku. Z ostrożnością 
należy podchodzić nawet do poleconych prawników, gdyż polecamy 
własnych znajomych lub rodzinę, niekoniecznie mają wiedzę na jakim 
poziomie świadczą usługi prawne.

Prawnika możemy zweryfikować podczas spotkania. Dobry prawnik 
powinien najpierw wysłuchać naszej historii i dowiedzieć się czego 
oczekujemy, a następnie powinien przedstawić nam swoją opinię i 
zalecenia, wyjaśniając dlaczego określone rozwiązania są dla nas najlepsze.

Jeżeli prawnik w rozmowie z nami posługuje się przepisami lub 
mówi językiem prawniczym w sposób dla nas niezrozumiały 
oznacza to, że powinno zapalić się nam czerwone światło. Prawnik 
ma znać prawo i praktykę orzeczniczą, ale powinien przekazywać 
nam wiedzę w sposób jasny, nie posługując się sformułowaniami 
ciężkimi do zrozumienia. Jeżeli prawnik mówi w sposób dla nas 
niezrozumiały to może oznaczać, że z jednej strony sam nie 
posiada na tyle ugruntowanej wiedzy, aby być w stanie wyjaśnić 
dane zagadnienie, z drugiej zaś strony można żywić obawę, że w 
toku sprawy również będzie bronił naszych interesów w sposób 
niezrozumiały lub nieprzekonywujący dla sądu. Pamiętajmy, że w 
sprawie o rozwód sąd składa się tylko z jednego sędziego, a dwóch 
ławników nie będących prawnikami.

Czy potrzebujesz prawnika 
w sprawie o rozwód? 
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zastanawiając się nad skorzystaniem 

z pomocy profesjonalnego pełnomocnika:
Sprawa o rozwód jest bardzo często najpoważniejszą 
sprawą w naszym życiu. Powinniśmy zadbać o to, aby 
nasze interesy były chronione i reprezentowane przez 
najlepszych prawników rozwodowych.

W prostych sprawach o rozwód prawnik 
pomoże nam załatwić sprawę możliwie 
szybko i wyręczy nas wielu czynnościach 
oraz zadba o właściwą dokumentację, ale 
nie jest nam niezbędny.

W bardziej złożonych sprawach prawnik wyjaśni nam na czym 
polegają zawiłości naszej sprawy i zadba o właściwą reprezentację 
naszych interesów w toku całego procesu.

Posiadana przez nas wiedza  
o rozwodach tworzy często pozorne 

wrażenie dostatecznego obycia  
i pewności co do znajomości prawa  

i oceny własnej sytuacji. 

Profesjonalna wiedza o prawie rozwodowym to oparta na rzetelnej wiedzy  
i latach doświadczenia umiejętność budowania strategii rozwodowych, zbierania, 
przeprowadzania i wartościowania dowodów, precyzyjnej prezentacji stanowiska 
przed sądem i zadawania pytań świadkom w sprawie. Prawnik rozwodowy 
powinien również posiadać zdolność budowania precyzyjnych wypowiedzi  
i przekonywującej ich prezentacji.
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Sąd jest zawsze zobowiązany rozpatrzyć sprawę prawidłowo.  
W praktyce niestety zdarza się, że sądy wadliwie interpretują materiał 
dowodowy, a nawet popełniają istotne błędy prawne. Jeżeli sąd 
popełnia błędy prawne to można zadać sobie pytanie jakie szanse 
ma osoba, która nie specjalizuje się w prawie rozwodowym, aby je 
wychwycić? Tak, prawnicy również korzystają z usług prawników 
specjalizujących się w innych gałęziach prawa.

Niekiedy zdarza się, że sądy traktują osoby występujące bez 
pełnomocników w sposób „szorstki”, który podkreśla brak 
znajomości i zrozumienia języka prawniczego i jego zawiłości.
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Jeżeli w Biblii Rozwodnika nie znajdą Państwo potrzebnych 
informacji albo będą Państwo potrzebować profesjonalnej 

pomocy prawnej przygotowując się do sprawy rozwodowej  
lub w toku procesu sądowego, nasz zespół zawsze pozostaje  
do dyspozycji i służy profesjonalnym wsparciem procesowym 

na najwyższym poziomie.  

Teraz możesz ułożyć 
swoje życie od nowa
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Uprzejmie dziękujemy Państwu za zapoznanie 
się z przygotowanym przez nas poradnikiem 

rozwodowym – Biblia rozwodnika. Mamy nadzieję, 
że zawarta w nim wiedza okaże się przydatna przy 

podejmowaniu istotnych działań i decyzji  
w Państwa życiu. 

ul. Francuska 9a lok. 1
03-906 Warszawa
Tel. stacjonarny: +48 22 290 22 88
Tel. komórkowy: +48 608 491 139
E-mail: rozwody@dap-kancelaria.pl

Poradnik rozwodowy został przygotowany przez prawników 
z DAP Kancelarii Prawnej Business & Law Firm

Projekt graficzny poradnika: Marta Chmielarz


