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WSTĘP 
 

Czy w ostatnim czasie borykasz się z narastającym konfliktem w małżeństwie? Wiele 

kobiet obawia się podjęcia trudnej decyzji o rozwodzie. Jest to naturalna reakcja na nieznane, 

wszak trzeba mieć na uwadze, że całe dotychczas zbudowane i ugruntowane życie może lec             

w gruzach. Trudniej mają kobiety, które dotychczas skupiały się wyłącznie na dbałości o dom           

i wychowaniu dzieci. Najczęściej żyją w przekonaniu, iż w pełni uzależniły się od 

współmałżonka i nie mają drogi odwrotu. Nic bardziej mylnego! Pamiętaj, nie ma sytuacji bez 

wyjścia. Szkopuł tkwi w tym, aby je znać.  

W tym właśnie celu powstał poradnik, który ma Wam drogie Panie służyć pomocą i radą 

w tak trudnym okresie okołorozwodowym. Nasze doświadczenie zawodowe pozwala podzielić 

ten okres na trzy mniejsze etapy: przed rozwodem, w trakcie rozwodu, po rozwodzie. 

Kryterium, które przesądza o takim podziale to momenty kryzysu, wzmożonych obaw i 

wątpliwości, jakie przejawiają kobiety w trakcie rozwodu. Wiedzą, którą się z Tobą dzielimy, 

chcemy dać Ci wsparcie właśnie w tych kluczowych momentach.  

Każdy rozdział książki odpowiada wyodrębnionym etapom, a w nich: służymy radą i 

wskazówką, pokazujemy alternatywne wybory i ich możliwe konsekwencje, doradzamy, które 

wyjście jest najlepsze w zależności od sytuacji rodzinnej.  

Żywimy głęboką nadzieję, że wiedza zawarta w publikacji ułatwi Ci przebrnąć przez 

rozwód bez nadmiernych komplikacji i nieoczekiwanych rozstrzygnięć. Tego z całego serca 

Tobie życzymy! 

 

         Autorki
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ROZDZIAŁ 1 

CHCĘ ROZWODU 
 

Tytuł rozdziału nie pozostaje przypadkowy – dwa kluczowe słowa, od których wszystko 

się zaczyna. Mogą one wybrzmiewać podczas kłótni małżeńskich obfitujących w wiele innych, 

równie przykrych stwierdzeń, ale to nie one pozostają fundamentalne. Za decydujące należy 

uznać te słowa, które zostały wypowiedziane w tonie spokojnym i stanowczym, z których 

wybrzmiewa jasno sformułowany przekaz: przemyślałam to, nie chcę tak dalej żyć, chcę odejść          

i co najważniejsze – znam swoje prawa i nie muszę się obawiać. A zatem nasza rada – kieruj 

się emocjami, ale w granicach rozsądku. Postanowienie o rozwodzie musi być decyzją 

przemyślaną, dlatego już na samym początku należy mieć na uwadze kilka istotnych aspektów, 

które mogą rzutować na końcowe rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym, a w konsekwencji 

na Twoje dalsze życie. O czym mowa? Na czym warto skupić się najbardziej? 

Po pierwsze – wina. 

Po drugie – władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. 

Po trzecie – alimenty. 

Zanim przejdziemy do meritum, kilka słów o przesłankach rozkładu pożycia 

małżeńskiego. Dlaczego to takie ważne? Odpowiedź na to pytanie jest prosta – bez ich 

ziszczenia sąd nie orzeknie rozwodu, czyli powództwo oddali. Może patrzysz na to 

stwierdzenie z lekkim niedowierzaniem, ale tak właśnie jest. Praktyka pracy w kancelarii i na 

sali sądowej utwierdziła nas tylko w tym przekonaniu. Zatem jeśli zastanawiasz się, czy zrobić 

ten pierwszy krok i złożyć pozew o rozwód weź pod uwagę, czy są na to realne szanse. Do 

orzeczenia rozwodu przez sąd nie wystarczy powołać się na kilka większych kłótni 

małżeńskich, które w pewnych okolicznościach można uznać za sprowokowanie małżonka. 

Odpowiedz sobie zatem na pytanie:  czy potrafisz wskazać małżeństwo, które się nie kłóci i nie 

przechodzi większych czy mniejszych kryzysów? Jesteśmy tylko ludźmi: mylimy się, 

osądzamy, prezentujemy swoje racje, które nie odpowiadają oczekiwaniom odbiorcy, a potem 

godzimy się. Zgodnie ze znanym powiedzeniem „Nic co ludzkie nie jest nam obce”. Jednak to 

od kalibru kłótni, ich przyczyn, długości utrzymywania się takiego stanu rzeczy oraz płaszczyzn 

życiowych, na których Wasze wspólne drogi rozeszły się zależy, jak sąd oceni szanse na dalsze, 

wspólne pożycie małżonków. Dlatego zawsze, już na etapie formułowania wniosków w 
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pozwie, należy dobrze uargumentować tę niedocenianą przesłankę orzeczenia rozwodu. 

Możemy wyróżnić przesłanki pozytywne i negatywne rozkładu pożycia małżeńskiego stron, 

które muszą się ziścić, żeby uzyskać wyrok rozwodowy.  

Mówiąc o przesłankach pozytywnych a zarazem wiodących powinno się wymienić dwie, 

a mianowicie zupełność rozkładu pożycia oraz trwałość rozkładu pożycia. 

Co należy rozumieć przez sformułowanie zupełność rozkładu pożycia? W tym zakresie 

wyodrębniamy trzy zasadnicze płaszczyzny życiowe i nawiązujące się na tym tle więzi: 

duchowa, fizyczna i gospodarcza.  

Więź duchowa to emocje. Związane jest z tym jedno zasadnicze pytanie, które zawsze 

pojawia się na sali sądowej: „Czy wciąż darzy Pani małżonka uczuciem?” Jest również wiele 

innych potencjalnych pytań, które mogą pojawić w tej kwestii, co zostanie nakreślone  w dalszej 

części opracowania. Jednakże już teraz należy zastanowić się, czy potrafisz uzasadnić to 

stwierdzenie: w czym przejawia się brak uczucia z Twojej strony? Jeśli uważasz, że małżonek 

również nie darzy Cię uczuciem, to w jakich jego działaniach albo ich braku ma oparcie Twoje 

spostrzeżenie? Czy może jest tak, że nie macie już wspólnych tematów rozmów, a wręcz każda 

próba ich podjęcia kończy się sprzeczką i tylko pogłębia napięte relacje? Może okazało się, że 

wasze priorytety życiowe czy zapatrywania na przyszłość są tak skrajne, że nie ma szans na ich 

pogodzenie? Przypuszczalnie są jeszcze inne powody takiego stanu rzeczy, zastanów się.  

Kolejna więź – fizyczna. Jest to temat o tyle trudny, że dla niektórych osób wstydliwy, 

ponieważ nie chcą uzewnętrzniać tych najbardziej osobistych kwestii, co jest całkiem 

zrozumiałe. Niemniej jednak, jeśli chcemy kompleksowo unaocznić utratę również tej więzi 

musimy podać chociaż podstawowe informacje, takie jak przybliżona data ostatniego zbliżenia 

fizycznego. Jest to ważna informacja dla sądu, która pozwala ocenić czy istnieje jakakolwiek 

szansa powrotu i pogodzenia się małżonków. Nie wymaga głębszych rozważań fakt, iż w 

przypadku dalszego współżycia małżonków ze sobą, szanse na poprawę ich relacji są spore. 

Być może wymaga to jedynie podjęcia wspólnej terapii małżeńskiej, co pozwoli wzajemnie 

zrozumieć własne potrzeby i po której małżonkowie na nowo nauczą się ze sobą rozmawiać. 

Podobnie sytuacja wygląda, gdy zawodzi więź fizyczna, zaś ta duchowa jest wciąż aktualna. 

Niewykluczone, że wystarczy jedynie szczera rozmowa i wyartykułowanie własnych potrzeb. 

Jak widać, wyżej wskazane więzi wzajemnie zazębiają się i korelują ze sobą. Przemyśl jak to 

wygląda u Ciebie. Bądź świadoma problemu i przygotuj się na prezentację konkretnej 

argumentacji przed sądem.  

Do omówienia została jeszcze jedna więź. Chodzi o więź gospodarczą, czyli najkrócej 

mówiąc odpowiedzi na pytania: czy wspólnie zamieszkujecie? Czy prowadzicie wspólne 
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gospodarstwo domowe? Czy macie wspólny budżet, czy gospodarujecie nim wspólnie itd. I nie 

dotyczy to sytuacji kilkudniowego pobytu poza domem kiedy pokłóciliście się, a małżonek, 

czy Ty sama postanowiliście pomieszkać kilka dni u przyjaciela/przyjaciółki czy rodziców. 

Chodzi o utrzymujący się, od jakiegoś czasu, stan rzeczy wyraźnej odrębności. Jednakże, by 

uznać, że również ta więź uległa rozpadowi nie musisz w te pędy wyprowadzać się z mieszkania 

i sztucznie kreować rzeczywistości. Często bywa tak, że małżonkowie zamieszkują razem, ale 

nic poza tym ich nie łączy. Dla porównania można użyć przykładu współlokatorów 

wynajmujących wspólne mieszkanie.  

Przejdźmy teraz do omówienia drugiej z pozytywnych przesłanek, jaką jest trwałość 

rozkładu pożycia. Sąd nabierze przekonania, że rozkład pożycia jest trwały, jeżeli z 

okoliczności sprawy wynika, że nie ma realnych szans na jego ponowne podjęcie. Co do 

zasady, trwałość jest pojęciem umownym, zależnym od okoliczności konkretnej sprawy. W 

pierwszej kolejności należałoby się odnieść do kwestii bardziej doniosłej, a mianowicie 

zmieniającego się w ostatnich latach społeczeństwa. Coś co dla naszych dziadków, a nawet 

rodziców byłoby niedopuszczalne i wiązałoby się z ogólnym, można tak to ująć, potępieniem 

społecznym, dziś staje się standardem i nikogo nie powinno dziwić. O ile wcześniej trwałość 

należało interpretować w latach, o tyle współcześnie najczęściej jest to kwestia kliku miesięcy. 

Nawet jeśli samo małżeństwo trwało mniej niż rok, spokojnie możemy powiedzieć, że 

niewykluczone jest, iż i w takim przypadku uda Ci się rozwieść, jeśli oczywiście wykażesz 

zaistnienie wszystkich pozostałych przesłanek. Z pewnością, nie możemy popadać w skrajność 

i przyjmować, że kilka dni odrębności zagwarantuje Wam ową trwałość. Musi to być realny 

czas, który utwierdzi, a wręcz zakorzeni rozpad relacji. Jednak co najważniejsze, czas ten w 

połączeniu z konkretnymi okolicznościami musi zbudować w sądzie przekonanie o braku 

możliwości powrotu, a zatem o ugruntowaniu Waszej rozłąki i braku powodzenia w powrocie 

do poprzednio łączących Was relacji.  

Przechodząc do przesłanek określonych mianem negatywnych możemy wskazać na dwie:  

− wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo z innych 

względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego 

(przesłanka bezwzględna); 

− rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia chyba, że zgodę wyrazi drugi 

małżonek albo jego odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna                

z zasadami współżycia społecznego (przesłanka względna). 
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Zagłębiając się w pierwszą i zarazem bezwzględną przesłankę należy mieć na uwadze, że osobom 

mającym wspólne małoletnie dzieci będzie nieco trudniej uzyskać rozstrzygnięcie o rozwodzie, 

co nie oznacza, że jest to niemożliwe. Prawo w sposób szczególny chroni dzieci. Zamysł jest 

taki, aby one same w związku z rozstaniem rodziców ucierpiały jak najmniej. Wymaga to 

jednak bardzo dojrzałego podejścia rodziców do problemu, a mając na uwadze skale emocji w 

tym okresie jest to bardzo trudne do osiągnięcia. Jeśli Wasze wspólne pożycie w ostatnim czasie 

to pasmo licznych nieporozumień, kłótni, czy tzw. cichych dni, to z pewnością taka atmosfera 

domowa nie sprzyja rozwojowi dziecka, a tym samym jego dobru.  

Przesłanka negatywna bezwzględna dotyczy sytuacji odmiennej, w której wskutek rozwodu 

miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. W tym temacie rozgraniczyć trzeba dwie 

kwestie: rozkład pożycia i sama w sobie instytucja małżeństwa. O ile przepis traktujący o 

przesłance negatywnej bezwzględnej chroni dziecko przed rozpadem samej instytucji 

małżeństwa, o tyle nie ma mocy, ażeby uchronić przed rozpadem pożycia, a zatem opisanych 

powyżej więzi (duchowej, fizycznej i gospodarczej). Przeważnie konflikt małżeński jest na tyle 

poważny, że sztuczne podtrzymywanie wzajemnej relacji nie wpływa pozytywnie na psychikę 

dziecka. Gdyby zaś istniały widoki na pogodzenie się, czy poprawę stosunków i powrót do 

normalności, to z kolei nie dawałoby podstaw do rozwodu. Dlatego sąd oddalający powództwo 

powołując się na omawianą przesłankę negatywną bezwzględną winien wyjaśnić na czym 

polegałoby naruszenie dobra dziecka w sytuacji rozpadu samej instytucji małżeństwa, skoro samo 

pożycie małżonków uległo naturalnemu i samoistnemu rozpadowi. Sąd powinien udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: dlaczego utrzymywanie martwego małżeństwa służy 

dobru dziecka?  

Dalszy człon przepisu stanowiącego o przesłance negatywnej bezwzględnej dotyczy braku 

możliwości orzeczenia rozwodu w sytuacji, gdy byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia 

społecznego. O co chodzi? Wyjaśnieniu tej przesłanki posłuży przykład. Małżonek nie żądający 

rozwodu jest osobą na tyle schorowaną, że pozostawienie go w pojedynkę godziłoby w samą 

instytucję rodziny i celów jej zawiązywania. W takim przypadku sąd ocenia sytuację biorąc 

pod uwagę moralny aspekt, który jest na tyle widoczny, iż orzeczenie rozwodu w tej sytuacji 

byłoby skrajnie niesprawiedliwe.  

Przechodząc do przesłanki względnej negatywnej, pod lupę należy wziąć stricte relacje 

małżeńskie i powody rozstania. Przepis brzmi: Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli 

żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na 

rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z 
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zasadami współżycia społecznego. Jeśli z powództwem o rozwód wystąpił małżonek wyłącznie 

winny rozkładu pożycia to rozstrzygnięcie uzależnione jest od postawy małżonka niewinnego.  

Na początku należałoby sprecyzować, kiedy możemy mówić o zawinieniu w rozkładzie 

pożycia małżeńskiego stron. Są trzy wiodące powody, które spełniają stawiane hipotezy: 

− zdrada,  

− przemoc fizyczna/psychiczna, 

− nadużywanie środków odurzających: alkohol, narkotyki. 

Inne, choć trudniejsze do przeforsowania to: 

− stagnacja zawodowa/pracoholizm, 

− nielojalność, 

− złe relacje z rodziną współmałżonka, 

− różnica światopoglądu/charakteru, 

− choroba psychiczna, 

− porzucenie rodziny, 

− zmiana religii, 

− brak zaangażowania w życie rodziny. 

Ciężko jest bezkrytycznie założyć, że na pewno sąd orzeknie winę tego, który się do rozkładu 

głównie przyczynił. Wszystko uzależnione jest od wniosków formułowanych w pierwszych 

pismach stron (w pozwie rozwodowym, odpowiedzi na pozew). Posłużmy się następującym 

przykładem: Mąż dopuścił się zdrady małżeńskiej lub uskutecznia względem Ciebie przemoc 

czy to fizyczną, czy psychiczną, a Ty podejmując próby obiektywnej oceny sytuacji nie masz 

sobie nic do zarzucenia (np. wychowywałaś dzieci, dbałaś o dom, pracowałaś zawodowo, byłaś 

ogniwem scalającym całą rodzinę). W powyżej opisanej sytuacji istnieje duża szansa na 

powodzenie w orzeczeniu wyłącznej winy męża. Jeśli proces zmierza w kierunku podanym w 

przykładzie, a zarazem to mąż wystąpił z powództwem o rozwód, to Ty jako małżonek 

niewinny możesz wyrazić zgodę na orzeczenie rozwodu, możesz również sprzeciwić się 

poprzez sformułowanie wniosku o oddalenie powództwa. Sprzeciwiając się musisz wykazać, 

że pomiędzy Wami nie doszło do całkowitego rozkładu pożycia lub rozkładu pożycia nie 

można uznać jako trwałego.  

Jednak jeśli nie wyrazisz zgody na rozwód pojawia się jedno „ale” – sąd nie będzie baczył 

na Twój brak zgody jeśli odmowa pozostawałaby w sprzeczności z zasadami współżycia 

społecznego. Jakie okoliczności o tym przesądzają? Kontynuując wcześniejszy przykład: Twój 
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mąż odszedł od Ciebie do innej kobiety, z którą spodziewa się dziecka (lub już je ma). Gdyby 

na skutek braku Twojej zgody miałoby nie dojść do rozwodu i w dalszym ciągu trwałoby tak 

zwane „martwe”, pod względem więzi, małżeństwo wówczas taka sytuacja odbijałaby się nie 

tylko z uszczerbkiem dla Waszej rodziny, ale także dla dziecka ze związku pozamałżeńskiego, 

które de facto mogłoby żyć w pełnej rodzinie.  

Sytuacja została przedstawiona z jednej perspektywy, zaś mechanizm działa również, gdy 

sytuacja jest odwrotna.  

W niniejszym podrozdziale zaprezentowałyśmy ogólne przesłanki orzeczenia rozwodu.         

W kolejnym podrozdziale opracowania dokładniej przyjrzymy się zagadnieniu winy.  

 

1.1. Po pierwsze − wina 

Zagadnienie dotyczące winy to temat rzeka i można do niego podchodzić wieloaspektowo. 

Postaramy się przedstawić go zwięźle i rzeczowo tak, byś po jego lekturze potrafiła ocenić 

swoją sytuację i umiała wybrać opcję dla siebie najkorzystniejszą. A więc do dzieła! 

Powyżej zostały zaprezentowane najbardziej powszechne sytuacje, kiedy możesz ubiegać 

się o orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Teraz wskażemy, jakie są rodzaje 

wniosków możliwych do formułowania w tym zakresie, czyli jakiego rozstrzygnięcia możesz 

się domagać w przedmiocie winy w wyroku rozwodowym przy: 

1. orzeczeniu rozwodu z  wyłącznej winy współmałżonka, 

2. orzeczeniu rozwodu z winy obojga stron, 

3. orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie. 

Wybór pierwszej opcji determinuje konieczność wskazania na konkretne argumenty i 

przykłady zachowań partnera. Wyliczenie działań dających swego rodzaju gwarancję na 

pomyślne rozstrzygnięcie kreowanego przez Ciebie wniosku w przedmiocie winy zostało 

zaprezentowane powyżej, z rozróżnieniem na trzy wiodące i pozostałe powody. Dlaczego 

podchodzimy do tego z tak dużą dozą ostrożności i nie kreujemy kategorycznych wniosków? 

W naszym przekonaniu, w rozwodzie nie ma nic „na pewno”. Są to procesy, które bardzo często 

potrafią zaskakiwać i zmieniać bieg zdarzeń. I o ile możemy powiedzieć, że w pewnych 

przypadkach prawdopodobieństwo jest większe, a nawet graniczące z pewnością, że sąd 

przychyli się do Twojego wniosku, to wolimy pozostawić pewną furtkę na uzyskanie innego 

rozstrzygnięcia. Przykład z poprzedniego podrozdziału dotyczący sytuacji uskuteczniania 

przemocy fizycznej/psychicznej czy też dopuszczenia się zdrady małżeńskiej, przy 
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jednoczesnym obiektywnym braku jakichkolwiek zarzutów do postępowania współmałżonka, 

daje szanse na powodzenie. Zauważ jednak, że my oceniamy sytuację z jednej perspektywy. 

Niejednokrotnie zdarzało się tak, że po zaprezentowaniu własnych racji i kategorycznych 

wniosków w przedmiocie winy druga strona w odpowiedzi na pozew przedstawiała taką wersję, 

która stanowiła świetną kontrargumentację upatrującą pierwotnego zawinienia w działaniach 

osoby przekonanej o zawinieniu drugiej strony. Przeto liczą się wszelkie działania 

nieprawidłowe, jednak za najbardziej znaczące należy uznać te pierwotne i dominujące, jako 

zalążek dalszego pasma pogarszania się relacji małżeńskiej. Dla zobrazowania opisywanego 

zjawiska, jako przykład jawi się sytuacja kiedy to mąż zdradza żonę, a ta przekonana o jego 

wyłącznej winie wnosi o orzeczenie rozwodu formułując rzeczony wniosek. Ku jej zdziwieniu, 

w odpowiedzi na pozew spotyka się z taką argumentacją: relacja z inną kobietą (której nie ma 

możliwości podważyć – są jednoznaczne dowody) miała podłoże w psującej się od lat relacji 

małżeńskiej z jej winy wskutek, na przykład nieustannej odmowy współżycia, wszczynania 

awantur rodzinnych. Wówczas sąd ma za zadanie zbadać podawane okoliczności, których nie 

może pominąć, aby nie narazić się na zarzut apelacyjny po wydaniu wyroku rozwodowego. 

Zauważ, że niezależnie od zasadności kreowanych twierdzeń przez stronę przeciwną może 

pojawić się problem z ich wykazaniem, albowiem o pewnych aspektach, w szczególności tych 

najbardziej intymnych, niekiedy się nie mówi. Wiedza na temat tej relacji pozostaje pomiędzy 

Wami małżonkami, nie ma możliwości pozyskania bezpośredniego dowodu na to. Chyba, że 

jest to od dawna planowana i przemyślana taktyka (można dać się ponieść wodzy fantazji) i w 

skrajnym przypadku uznać, że partner nagrywał kolejne z rzędu odmowy podjęcia interakcji ze 

strony żony, aby wykazać tego typu zjawisko. Inna sytuacja – strona przeciwna prezentuje 

argumentację jakoby powodem rozpadu więzi małżeńskich było wszczynanie przez żonę 

awantur rodzinnych o te nawet najdrobniejsze aspekty Waszego życia, czy nieuzasadnione 

ataki agresji słownej, a następnie prezentuje nagrania na te okoliczności. Nie miejmy złudzeń 

– w takim przypadku, z pewnością od dłuższego czasu, osobie nagrywającej towarzyszył 

zamiar rozstania. Nikt przecież, dla przysłowiowego sportu, nie podejmuje tego typu działań. 

Są to skrajne przykłady, choć i takich wersji nie można wykluczyć.  

Jako pośredni dowód mogą posłużyć zeznania świadków, kiedy to jeden z małżonków 

zwierza się przyjacielowi z ciągle pogarszających się relacji małżeńskich, w tym intymnych. 

Tymczasem zasadniczy problem pojawia się, gdy w pismach strony przeciwnej sytuacji o 

jakich mowa brak – czujesz się podwójnie oszukana i zawiedziona. O ile strona, która powołuje 

się na dane fakty ma obowiązek ich wykazania (a skoro ich nie było to i z dowodzeniem będzie 

problem), to jeśli Ty dysponujesz dowodem wykazującym wersję wręcz odwrotną, to nie 
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zastanawiaj się i niezwłocznie przedłóż go celem podważenia wiarygodności prezentowanych 

przez stronę przeciwną tez. To znacząco ułatwi i przyspieszy mozolny proces dochodzenia 

prawdy.  

Pozostając w temacie powodów rozkładu pożycia małżeńskiego baczyć trzeba na fakt, iż 

sąd będzie brał pod uwagę sekwencje zdarzeń i prawdopodobieństwo przyczyn pierwotnych, 

jednak to kaliber naruszonych obowiązków małżeńskich i siła dowodów będzie miała kluczowe 

znaczenie. Czym jest wszczynanie drobnych kłótni małżeńskich o przysłowiową pietruszkę           

w obliczu posunięcia się do zdrady małżeńskiej? Przecież jest wiele innych rozwiązań 

zaradzenia kryzysowi w małżeństwie, np. podjęcie szczerych rozmów, propozycja pójścia na 

terapię małżeńską. Wobec tego uzasadnienie jakoby ogólne pogorszenie relacji małżeńskich 

doprowadziło do zdrady jest działaniem raczej skrajnym, a zatem raczej trudno uznać je za 

słuszne, a w konsekwencji szanse na powodzenie osoby prezentującej takie tezy w trakcie 

procesu są niewielkie. 

Nawiązując jeszcze do tematyki dowodzenia, która w kontekście winy jest zasadnicza, 

miej na uwadze, że dowód z Twoich zeznań jest niezbędny i wartościowy, niemniej jednak, 

jeżeli jest jedyny to może okazać się niewystarczający. Sąd ocenia bowiem 

prawdopodobieństwo wersji, poszukuje potwierdzenia w innych dowodach przeprowadzanych 

w trakcie postępowania. Jakie jeszcze dowody mogą posłużyć Ci do wykazania racji? Z 

pewnością za przydatny należy uznać dowód z zeznań świadków. Co do zasady są to osoby 

najbliższe. Rzadko kiedy zdarza się zwierzać osobom przypadkowym, co z kolei stanowi 

argument dla strony przeciwnej na temat stronniczości danego dowodu. Jednakże i taki dowód 

ma znaczenie, zaś ocenę stronniczości należy pozostawić sądowi, który jako doświadczony 

obserwator z pewnością sam słusznie stwierdzi, czy danego świadka można uznać za 

wiarygodnego, a jeśli nie to co za tym przemawia. Innymi słowy, nawet jeśli świadkami mieliby 

być rodzice, rodzeństwo czy przyjaciele to nie ma co deprecjonować złożonych przez nich 

zeznań już na starcie. Jeśli posiadają oni wiedzę dla nas wartościową i przydatną w sporze to 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki dowód powołać. Nieraz zdarza się, że jako dowód w 

przypadku zdrady służą zdjęcia, kiedy przypadek sprawił, iż nieoczekiwanie zobaczono 

współmałżonka w co najmniej dwuznacznej sytuacji z inną kobietą. Niektóre osoby, już na 

etapie podejrzeń, decydują się na wynajęcie detektywa, który udokumentuje (nazwijmy to bez 

ogródek) schadzki kochanków. To obrazuje, że przykładów na wykazanie zawinienia w 

rozkładzie pożycia poprzez zdradę można mnożyć.  

Wszystkie inne dowody mogą okazać się przydatne i skuteczne w pozostałych formach 

zawinienia, np. w postaci stosowania agresji słownej, czy nawet przemocy werbalnej albo 
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fizycznej. W takiej sytuacji może to być również korespondencja pomiędzy między 

małżonkami. Jednak co do zasady, oprawca nie chce pozostawiać żadnych jednoznacznych 

śladów. Zazwyczaj w miarę możliwości pilnuje się i unika działań w komunikacji pisanej, a 

swoje prawdziwe oblicze pokazuje w styczności bezpośredniej. Wszakże zdarzają się skrajne 

przypadki, kiedy oprawca nie obawia się zarzutów ze strony swojej ofiary, gdyż ma 

świadomość, że nie odważy się ujawnić nikomu tego co na co dzień przeżywa, ponieważ jest 

tak zastraszona. Bywa, że działania agresora napędzają środki odurzające i wówczas puszczają 

wszelkie hamulce niezależne od drogi przekazywania komunikatu. Natomiast w chwili 

pojawienia się jakiejkolwiek formy przemocy, jeśli pokrzywdzona zdecyduje się na podjęcie 

tak ważnego kroku jak rozwód, zazwyczaj pozostaje on w tle toczącej się sprawy karnej o 

znęcanie. Tutaj wykazanie winy jest nieco łatwiejsze, wszak poszkodowana nie musi co do 

zasady gromadzić dowodów na zawinienie. Praktyka wskazuje na konieczność zwrócenia się z 

wnioskiem o załączenie akt sprawy karnej, a następnie w oparciu o nie należy formułować 

wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z konkretnych dokumentów w nich 

zgromadzonych. W tym przypadku zasadnicze znaczenie będzie miało samo rozstrzygnięcie 

wydane w sprawie karnej. Zasadnicze, choć nie jest to jedyna opcja wykazania zawinienia. Sąd 

cywilny nie musi czekać na rozstrzygnięcie sprawy karnej, może wszak procedować na 

podstawie tego, co już udało się zgromadzić. Niekiedy dowody są tak jednoznaczne, że nie 

wymagają przeprowadzania głębszych analiz celem ustalenia, że do takowej przemocy w domu 

dochodziło. Dokonując analizy z innej perspektywy może mieć miejsce również sytuacja, która 

rzekomo nie kwalifikuje się na sprawę karną. Jednak w obiektywnej ocenie sytuacji 

jednoznacznie wskazuje na złą motywację małżonka, który swoim zachowaniem sprawia, iż 

Twoje poczucie własnej wartości spada do minimum, a nieustanna krytyka doprowadza do 

konieczności korzystania z porady psychologa. Wówczas jesteś zdana na własną inwencję i 

musisz podjąć inicjatywę, żeby wykazać taki stan rzeczy. 

Wracając jednak do kwestii dowodu z przesłuchania strony zważ także na to, że nie 

możemy jednoznacznie wykluczyć wersji o pomyślności Twojego wniosku o zawinienie w 

sytuacji, gdy jedynym dowodem byłyby właśnie Twoje zeznania jako strony. Może zdarzyć się 

tak, że sąd przychyli się do takiej wersji, ponieważ sąd bierze pod uwagę wszelkie aspekty, 

nawet te, które Tobie mogą wydawać się drugorzędne. Przykładem może być nawet postawa 

prezentowana w trakcie postępowania czy podczas przesłuchania. Jak sama zdążyłaś zauważyć, 

udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na różne pytania podczas rozwodu może być utrudnione. 

Po pierwsze, nigdy nie wiesz jaką wersję zaprezentuje strona przeciwna i z jakimi dowodami 

się okaże, po drugie, nie masz pewności jakie odczucia na ten temat będzie miał skład 
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orzekający. Sąd, mimo że działa w oparciu i w granicach prawa, to jednak dokonuje swobodnej 

oceny dowodów, a sprawy rodzinne są o tyle specyficzne, że w tle przyświecają im emocje i to 

duże.  Zatem rozstrzygnięcia spraw zawsze będą wydawane w oparciu o indywidualne odczucia 

konkretnej osoby, których na tym etapie nie masz możliwości jeszcze przewidzieć i 

jednoznacznie stwierdzić. Nie jest to system zero-jedynkowy. Trzeba mieć na uwadze 

prawdopodobieństwo wersji, a naszym zadaniem jest nakreślić Ci je i przygotować na wszelkie 

możliwe opcje. 

Przywołując jeszcze temat dowodzenia zawinienia w rozkładzie pożycia uznać należy 

jednoznacznie, że przykładów pomocnych nam działań może być wiele, a powyżej podane 

zostały jedynie nieliczne i najbardziej powszechne. Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna i 

wymaga osobnej analizy i dowodzenia. Jeśli nosisz się z zamiarem sformułowana wniosku o 

wyłączną winę małżonka zastanów się, jakie argumenty za tym przemawiają i jakimi dowodami 

dysponujesz na tę okoliczność. Jednakże w tym zakresie na Tobie ciąży ciężar dowodzenia          

i od Ciebie sąd będzie wymagał uzasadnienia swojego stanowiska. Samo bezwiedne żądanie 

zawinienia bez poparcia jakimkolwiek racjonalnym powodem może nie spotkać się z 

przychylną oceną sądu, a wręcz przeciwnie. Można pokusić się o stwierdzenie, że taka postawa 

odniesie wręcz odwrotny skutek – podważysz jedynie swoją wiarygodność, dasz pole do popisu 

stronie przeciwnej, która z pewnością wyłuska tę okoliczność, aby obarczyć Ciebie rozpadem 

pożycia. Poza tym, chyba sama zgodzisz się, że nie można akceptować stanowiska na zasadzie 

„bo nie”, „należy mu się”, „sam sobie na to zasłużył”. Jest to zasada niepisana, ale powszechna 

nawet na innych płaszczyznach życiowych. Siła argumentacji dowodzi przede wszystkim 

Twojej dojrzałości, w tym emocjonalnej, która, jak już wyżej wspomniano, opłaca się tak w 

życiu, jak i w procesie.  

A co w sytuacji, kiedy druga strona legitymuje się równie pokaźnymi przykładami Twoich 

zachowań, które można zakwalifikować jako przyczyny rozkładu pożycia? Jeśli zdajesz sobie 

z tego sprawę już na tym etapie, to warto pomyśleć o sformułowaniu wniosku o orzeczenie 

rozwodu z winy obojga stron w pierwszym piśmie w sprawie. Tytułem wtrącenia, jeśli to Twój 

partner życiowy wniósł pozew o rozwód Ty w odpowiedzi na pozew masz prawo do kreowania 

swoich wniosków, niezależnie od wersji prezentowanej przez stronę przeciwną i również           

w zakresie zawinienia.  

Istotne i warte uwagi jest to, że może zdarzyć się sytuacja, kiedy to w piśmie inicjującym 

sformułujesz wniosek albo z wyłącznej winy drugiej strony, albo bez orzekania o winie, a 

sytuacja w trakcie procesu na tyle się rozwinie, że dla Twojego dobra zasadne będzie 

zmodyfikowanie formułowanego uprzednio wniosku właśnie na ten o orzeczeniu rozwodu z 
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winy obojga stron. Kiedy wydaje się być to zasadne? Jeśli uprzednio wnosiłaś o orzeczenie 

rozwodu bez orzekania o winie i taki wniosek formułował również współmałżonek, po czym 

zmienił całkowicie swoją koncepcję i postanowił jednak dochodzić winy, to Ty przyjmując 

obiektywny brak powodzenia w żądaniu orzeczenia wyłącznej winy przeciwnika możesz 

kreować właśnie wniosek o winę obojga. Takie założenie wymaga chłodnej kalkulacji popartej 

obiektywną oceną waszych poczynań. Jeśli masz świadomość, że to Twoje zachowanie 

niewątpliwie zapoczątkowało spiralę niekończącego się pasma kłótni, np. dopuściłaś się zdrady 

małżeńskiej, a przy braku równie wysokiej rangi naruszenia po stronie współmałżonka, to 

raczej małe są szanse na powodzenie innej wersji. To o czym będziemy Ci nieustannie 

przypominać – sąd zapewne zapyta z czego wynika formułowany przez Ciebie wniosek, gdyż 

nie może być on formułowany w oderwaniu od zaistniałej sytuacji. Jeśli zatem nie masz 

argumentów równie mocnych poprzestań na tym wniosku, który daje szanse na powodzenie. 

Inaczej sytuacja będzie wyglądać jeśli takie szanse są, ponieważ szala prezentowanych 

dowodów raz jest po Twojej stronie, a raz po stronie przeciwnika. Tak naprawdę wszystko 

zależy od sfery swobodnego uznania sędziowskiego, dlatego warto powalczyć o swoje.  

Pozostając w temacie walki, czemu to w ogóle ma służyć? Czy celem jest postawienie na 

swoim? Innymi słowy, jeśli jedynym motywem Twojego działania jest utarcie nosa 

przeciwnikowi, przemyśl to! Spór o winę to ciężka batalia. Najczęściej wiąże się to z: 

− dłuższym procesem (więcej dowodów do przeprowadzenia, a co za tym idzie większa ilość 

terminów rozpraw), 

− bardziej emocjonującym procesem (wyciąganie przysłowiowych „brudów” na światło 

dzienne), 

− większymi kosztami procesu (większe zaangażowanie czasowe i merytoryczne 

profesjonalnego pełnomocnika). 

Jest dużo minusów takiego stanu rzeczy. A czy są jakieś plusy? Wszystko zależy w jakiej 

sytuacji się znajdujesz, czyli w jakich aspektach, które będą rzutowały na Twoje przyszłe życie, 

wina może Ci się przydać. Najczęściej koncentruje się to na: 

− alimentach dla Ciebie, 

− podziale majątku. 

Jeśli jesteś zainteresowana z czym to się konkretnie wiąże, polecamy zapoznać się z dalszą 

częścią opracowania. W podrozdziale 1.4 dokładnie opisujemy, jaki wpływ ma uzyskanie tego 

typu rozstrzygnięcia w rozwodzie na alimenty i podział majątku. W tym miejscu tylko 
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sygnalizujemy, że wykluczyć tego typu korzyści należy, jeśli zostaniesz uznana za wyłącznie 

winną rozkładu pożycia. W przeciwnym razie możesz ubiegać się o środki utrzymania nie tylko 

dla dzieci, co jest standardem, ale także dla siebie. Czym te dwie sytuacje różnią się? Jeśli 

uzyskasz rozwód z winy obojga stron wówczas, aby uzyskać alimenty musisz wykazać fakt 

pozostawania w niedostatku. W przypadku zaś, jeśli sąd uzna wyłączą winę małżonka to w celu 

otrzymania alimentów wystarczające jest, abyś dowiodła, że Wasz rozwód pociągnął za sobą 

istotne pogorszenie Twojej sytuacji materialnej. W kontekście korzyści odnoszącej się do 

podziału majątku przesłanka winy małżonka ma o tyle istotne znaczenie, że rzutuje na 

możliwość ubiegania się o orzeczenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Wina ma 

silny związek z jedną z przesłanek determinujących orzeczenie nierównych udziałów – chodzi 

tu o „ważne powody”, które wespół z przesłanką większego przyczynienia się determinują 

końcowe rozstrzygnięcie w tym przedmiocie. 

Mając na uwadze korzyści, jakie niesie za sobą orzeczenie winy w rozwodzie, idealnym 

momentem jest poruszenie tematyki trzeciego z możliwych wniosków do sformułowania            

w piśmie inicjującym w przedmiocie winy, czyli wniosek bez orzekania o winie stron. Co 

istotne i warte zapamiętania – jest to jedyny wniosek, który wymaga wspólnego porozumienia 

się. W tym przypadku musicie być zgodni co do podjęcia ostatecznej decyzji, iż w procesie nie 

chcecie roztrząsać powodów rozpadu więzi. Jeśli choć jedno z Was wyłamie się i zażąda winy 

czy to wyłącznej, czy wspólnej, sąd już wówczas będzie związany procedować również w 

zakresie winy. Jednak propozycja warta jest przemyślenia, ponieważ w takiej sytuacji macie 

znacząco ułatwione zadanie, gdyż w Waszym wspólnym interesie jest wykazanie trwałego i 

zupełnego rozkładu pożycia. Dziwnie to brzmi, prawda? Niby spór, a korzyści obopólne. Jest 

to idealne rozwiązanie dla osób, którym zależy na rozwodzie szybkim i sprawnym, z 

ograniczonym do minimum uszczerbkiem emocjonalnym Waszym, a przede wszystkim 

Waszych dzieci.  

Poprzednio obrazowałyśmy zagadnienie dotyczące wpływu batalii rozwodowej na dobro 

dziecka oraz baczenia na ten aspekt przez sąd. Rozwińmy teraz nieco tę kwestię także pod 

względem innych płaszczyzn. Mówimy o tym wszystkim, ponieważ sąd po pierwszym 

rozpytaniu i przy braku udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytania: czy na pewno wina?                     

w jakim celu wina? będzie z pewnością nakłaniał do porozumienia się w tym zakresie. I nie 

chodzi tu o chęć oszczędzenia czasu instytucji sądowej. Sąd jako doświadczony praktyk i 

obserwator doskonale wie z czym to się wiąże, jakie emocje towarzyszą osobom, które niegdyś 

kochały się ponad życie, a teraz przychodzi im toczyć walkę o tyle trudną, że obie strony znają 

najsłabsze strony przeciwnika i wiedzą jak uderzyć. Właśnie dlatego sprawom tym towarzyszy 



21 
 

tyle emocji. Jeśli zaś nie przyświeca temu wyższy cel (jak korzyści z uzyskania winy                           

w rozwodzie), zatem czy warto przeżywać to tylko dlatego, żeby komuś coś udowodnić czy 

przysłowiowo utrzeć nosa? Decyzja oczywiście należy do Ciebie, ale sygnalizujemy, że sąd          

z pewnością w takiej sytuacji będzie nakłaniał do pojednania i wskazujemy motywy takiego 

jego działania, abstrahując od tych zapisanych literą prawa.  

Jaką decyzję podejmiesz, to tylko i wyłącznie Twoja sprawa. Nikt nie ma prawa Cię za to 

oceniać, bo tylko Ty wiesz najlepiej przez co przeszłaś i ile masz sił na dalsze działanie. 

Naszym zadaniem jest przybliżenie niektórych aspektów. Mamy natomiast nadzieję, że wiedza 

ta pozwoli uchronić Cię przed negatywnymi konsekwencjami tego trudnego czasu. 

 

Przykładowy wniosek w przedmiocie winy 

Wnoszę o rozwiązanie małżeństwa powódki (imię i nazwisko) z pozwanym (imię i nazwisko) 

zawartego w dniu (data zawarcia małżeństwa) przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 

w (miejscowość) przez rozwód, bez orzekania o winie/ z wyłącznej winy pozwanego/ z winy obu 

stron. 

1.2. Po drugie − władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem 

Sprawę dobra dziecka już omówiłyśmy. Masz zatem świadomość, że bardzo często ten 

właśnie czynnik ma realny wpływ na kształtowanie poszczególnych punktów wyroku 

rozwodowego. Wszak determinuje on po części kwestię orzeczenia o winie, ma również 

niebagatelny wpływ na decyzyjność sądu w zakresie wysokości kwot zasądzanych tytułem 

kosztów utrzymania rodziny czy alimentów, o czym mowa będzie w dalszej części 

opracowania. Niemniej jednak, to punkty wyroku dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów 

są bezpośrednio związane z aspektem baczenia na dobro dziecka. Przy pozostałych 

rozstrzygnięciach była to okoliczność istotna, ale współistniejąca. Tutaj zaś jedyna.  

Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: W wyroku orzekającym rozwód 

sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków 

i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest 

obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne 

porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu 

kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo 

powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.  

Zaś § 1a stanowi, że: W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo 
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dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania 

władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może 

powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę 

rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, 

jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Nie można pominąć również treści art. 58 § 1b Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym: Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o 

utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. 

1.2.1. Władza rodzicielska 

Jeśli macie wspólne, małoletnie dzieci regulacja aspektu władzy rodzicielskiej jest 

nieodzowna. Sąd musi baczyć na dobro dzieci, musi zabezpieczyć ich dalszy byt, który po 

rozstaniu rodziców pozostaje pod znakiem zapytania. Najlepszym rozwiązaniem i dla Was 

rodziców, i dla dziecka jest po prostu porozumienie się. Istnieje możliwość zawarcia 

porozumienia rodzicielskiego zarówno co do władzy rodzicielskiej, jak i co do kontaktów. 

Wówczas sąd z pewnością nie będzie kwestionował jego postanowień, gdyż to Wy rodzicie 

najlepiej orientujecie się co dla Waszych dzieci jest najlepsze, znacie ich potrzeby, wiecie jak 

reagują, co lubią i czego się obawiają. Jedynie w sytuacji takiego uregulowania, które 

niewątpliwie godziłoby w zasadę dobra dziecka sąd będzie władny, a wręcz zobowiązany do 

sprzeciwu. Poza tą sytuacją nie ma racjonalnych powodów, aby sąd miał zakwestionować 

Waszą propozycję porozumienia się.  

Jednak co w sytuacji, gdy opcji takiej nie ma? Nie dogadujecie się ogólnie, a każda kwestia 

pozostaje zarzewiem do konfliktu wówczas to sąd będzie władny do wydania rozstrzygnięcia, 

które w jego ocenie będzie w sposób najbardziej możliwy wychodziło naprzeciw potrzebom 

dziecka. Tu wiele zależy od formułowanych przez Was wniosków w tym przedmiocie. 

Należy rozgraniczyć dwie kwestie: wniosek w przedmiocie władzy rodzicielskiej i 

wniosek w przedmiocie kontaktów. Są to dwa odrębne punkty w wyroku. Może być też tak, że 

znajdziecie wspólną płaszczyznę porozumienia się w przedmiocie władzy rodzicielskiej, a 

konflikt powstanie na tle ustalania kontaktów.  

Jakie dostrzegamy możliwe rozbieżności pomiędzy Wami na tle formułowania wniosku          

o władzę rodzicielską: 

1. Jedno z rodziców żąda powierzenia mu władzy rodzicielskiej z jednoczesnym 

ograniczeniem jej wykonywania drugiemu, drugi zaś składa bliźniaczy wniosek przeciwny, 
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czyli również żąda powierzenia mu władzy rodzicielskiej, z jedoczesnym ograniczeniem 

wykonywania drugiemu. 

Jest to sytuacja, w której Wasze zapatrywania na dalsze życie dzieci są totalnie rozbieżne.               

W takim przypadku sąd będzie musiał zbadać wszelkie możliwe aspekty rzutujące na szeroko 

pojęte dobro dziecka, czyli cechy samego dziecka (wiek, płeć, stan emocjonalny, jego 

zapatrywania na dalsze relacje z rodzicem), a także predyspozycje wychowawcze każdego           

z rodziców, więzi z dzieckiem, dotychczasową aktywność w życiu dziecka, styl życia i praca 

wykonywana przez rodzica, ich warunki lokalowe i wiele innych, adekwatnych do danej 

sytuacji. Gdy nie jesteście zgodni co do zakresu regulacji władzy rodzicielskiej to najczęściej 

prezentujecie różne wersje, często nie szczędząc sobie wzajemnej krytyki. Zdarza się niestety 

również tak, że wersje formułowane przez strony są nieco przekoloryzowane i nie zawsze 

wynika to też z celowego działania strony atakującej. Wszakże w trakcie procesu występuje tak 

wielki ładunek emocjonalny (w szczególności, gdy w tle jest kwestia winy), że niekiedy zbyt 

mocno skupiamy się jedynie na tych złych momentach wspólnego życia. Nie jesteśmy w stanie 

ocenić naszej dotychczasowej i wieloletniej relacji rodzinnej obiektywnie. Niestety wzajemna, 

nadmierna i nie zawsze obiektywna krytyka postawy rodzicielskiej odbywa się kosztem dzieci. 

Sąd ma na uwadze duży ładunek emocjonalny towarzyszący rozstaniom i jego wpływ na ocenę 

zdolności wychowawczych drugiego rodzica, dlatego bacznie przygląda się prezentowanym 

przez Was wersjom. Niekiedy wspiera się oceną specjalistów, czyli zwraca się do OZSS 

(Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów). Sąd musi być czujny, musi potrafić 

rozdzielić sygnalizowaną powyżej wersję w nieco przekoloryzowanej postaci od faktów, w 

szczególności, gdy te są naprawdę niepokojące, np. gdy w tle pojawia się przemoc domowa. 

Zatem sądowi zadającemu co rusz to nowe, może dla Ciebie na pozór dziwne i zbyt daleko 

idące, pytania przyświeca właśnie taki cel obiektywnego spojrzenia na rzeczywistość.  

 

2. Jedno z rodziców żąda powierzenia mu władzy rodzicielskiej z jednoczesnym 

ograniczeniem jej wykonania drugiemu, zaś ten drugi żąda powierzenia władzy 

rodzicielskiej obojgu. 

Jest to powszechnie spotykany schemat, najczęściej w relacji matka (żądanie powierzenia 

wykonywania władzy rodzicielskiej jej samej, z jednoczesnym ograniczeniem tej władzy ojcu do 

współdecydowania o istotnych sprawach dziecka) – ojciec (powierzenie wykonywania władzy 

rodzicielskiej obojgu rodzicom). To doskonały moment, aby przyjrzeć się i zobrazować jeszcze 

jeden aspekt, który dotyczy ustalenia miejsca pobytu dziecka. Gdy sąd rozstrzyga o powierzeniu 
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wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom w istocie nie precyzuje przy kim de facto 

dziecko ma na co dzień funkcjonować. Jest to odpowiednie miejsce dla zamieszczenia 

dodatkowej regulacji uszczegóławiającej wyżej wskazaną kwestię. Sąd, aby nie było 

wątpliwości, określa miejsce pobytu dziecka w każdorazowym miejscu zamieszkania 

wiodącego z rodziców. Z praktycznego punktu widzenia czemu to ma służyć? Wyobraź sobie 

sytuację, jak rodzice walczą o dziecko, a wręcz wyrywają je sobie z rąk. Do czasu, aż nie będzie 

jednoznacznej regulacji sądowej w tym przedmiocie na nic pozostają Twoje zgłoszenia na 

policję, gdyż bez rozstrzygnięcia sądu dla funkcjonariuszy policji tak samo Ty, jak i drugi 

rodzic legitymujecie się władzą rodzicielską w takim samym stopniu. Aby zapobiec tego typu 

historiom, które najczęściej pojawiają się już na etapie procesu, należy zwrócić się do sądu z 

wnioskiem o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas trwania postępowania, o czym 

szerzej mowa będzie w dalszej części opracowania. Sytuacja inaczej kształtuje się w przypadku, 

gdy sąd powierza władzę rodzicielską jednemu z rodziców, a władzę drugiego ogranicza do 

współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Takie rozstrzygnięcie zawiera już w sobie 

swego rodzaju domniemanie, że dziecko ma stały pobyt przy rodzicu, któremu władza w pełni 

została powierzona.  

Wracając jednak do meritum i przykładu wniosków stron zaprezentowanych jako przykład 

numer 2 należy wskazać, że ojciec dzieci niekiedy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że: 

− po pierwsze domaganie się rozstrzygnięcia dalej idącego na jego korzyść jest niemożliwe 

do uzyskania (sąd już po wstępnym rozeznaniu wykluczy taką możliwość),  

− po drugie ma na uwadze dobro dzieci i nie chce ograniczać relacji z matką, jednak tego 

samego oczekuje od niej samej.  

W takich okolicznościach sąd bada również aspekty zasygnalizowane już w punkcie 

pierwszym (np. wiek dziecka, predyspozycje wychowawcze rodziców), jednak w 

przeważającej mierze skupia się na tym, czy rodzice porozumiewają się i potrafią wypracować 

wspólne rozwiązania, gdy chodzi o dobro ich dzieci. Sądy co do zasady dążą do tego, aby 

władza rodzicielska pozostała przy obojgu rodzicach, ale w sytuacji gdy porozumienia brak 

wówczas są zmuszone do wydania rozstrzygnięcia odmiennego – orzeczenia o powierzeniu 

władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, przy jednoczesnym ograniczeniu jej wykonywania 

drugiemu rodzicowi do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Gdy rodzice 

przenoszą konflikt małżeński na podejmowane decyzje dotyczące dzieci, będą one przy każdej 

tego typu sytuacji krzywdzone. Niekiedy rodzice nawet nie zdają sobie sprawy ze swojego 

działania, traktują je jako swego rodzaju kartę przetargową. Niesłusznie jednak ograniczenie 
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władzy rodzicielskiej często traktowane jest jako efekt nieprawidłowego sprawowania opieki 

nad dzieckiem. To nie zła opieka nad dzieckiem, a relacja z drugim (wiodącym) rodzicem jest 

przyczyną ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicowi niewiodącemu. Jest to co do zasady 

zabieg czysto techniczny mający na celu usprawnienie sprawowania opieki nad dzieckiem z 

jednoczesną minimalizacją sytuacji, w których ponosiłoby ono konsekwencje Waszych 

nieporozumień. Wyjaśnić również należy, że ograniczenie jednemu z rodziców władzy 

rodzicielskiej dotyczy jedynie bieżących spraw życia codziennego, aby nie dochodziło do 

kuriozalnych sytuacji, w których rodzice będą spierać się o błahe kwestie, np. rodzaj 

zakupionego plecaka czy obuwia albo wyrażenie zgody na wyjście grupowe w przedszkolu lub 

szkole. Jest to jedynie przykład, może dość trywialny, jednak z życia wzięty. Niejednokrotnie 

zdarza się, że takie sprzeczki mają miejsce, co jest wynikiem albo odmiennych zapatrywań, 

albo zwykłej uszczypliwości.  

Inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o sprawy poważniejsze, takie jak: wybór szkoły czy 

sposoby leczenia, na które drugi rodzic powinien mieć realny wpływ i sąd mu to umożliwia. 

Na marginesie zasygnalizować należy, że rozstrzygnięcie w przedmiocie ograniczenia władzy 

rodzicielskiej jednemu z rodziców jest jedynie uprawnieniem sądu, nie zaś obowiązkiem. Sąd 

przy podejmowaniu tego typu decyzji baczy na zasady dobra dziecka, które w tym przypadku 

przejawiają się w oddziaływaniu Waszego konfliktu małżeńskiego na podejmowane decyzje 

dotyczące dzieci. Niewykluczone, że sąd konkretnie w Waszej sprawie będzie miał na uwadze 

także inny czynnik.  

 

3. Wasze wnioski co do powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców wraz z 

ograniczeniem drugiemu do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka są zgodne, 

jednak spieracie się co do zakresu spraw istotnych. 

Kwestia ta również wymaga przybliżenia. Aktualnie brak jest legalnej definicji pojęcia „spraw 

istotnych”. Tym samym poprzestanie na takim określeniu w wyroku może nastręczać wiele 

wątpliwości, a jeśli Wasze relacje nie są najlepsze to jest to idealny punkt zaczepienia w 

potencjalnych sporach rodzicielskich. Tym bardziej powinno nam zależeć na rzeczowym 

sprecyzowaniu katalogu spraw. Zauważyć należy, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć 

wszystkich możliwych przypadków, niemniej jednak poprzez sformułowanie „w 

szczególności” znacznie ułatwiamy interpretację tego pojęcia, minimalizując przy tym możliwe 

spory interpretacyjne. Dużo zależy też od tego, po której stronie występujesz, ponieważ to 
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rodzicowi, któremu władza jest ograniczana powinno bardziej zależeć na sprecyzowaniu owego 

wykazu. Poniżej nakreślamy sprawy, które mogą być uznane jako istotne: 

−     wybór sposobu kształcenia, szkoły, metody nauczania; 

−     wybór sposobu leczenia, miejsca, konkretnego szpitala; 

−     miejsce zamieszkania; 

−     wyjazdy zagraniczne; 

−     zgoda na wydanie paszportu; 

−     udział w zajęciach pozalekcyjnych. 

Reasumując, jeśli chcesz uniknąć sporów i zabezpieczyć się maksymalnie przed sporami 

interpretacyjnymi co oznaczają sprawy istotne radzimy, aby już na etapie kreowania wniosku                  

w pozwie zadbać o wyszczególnienie katalogu konkretnych kwestii, na które będzie miał realny 

wpływ rodzic, któremu władza będzie ograniczona. 

Powyżej wskazane zostały najbardziej popularne formy kreowania wniosków w 

przedmiocie władzy rodzicielskiej. Nie oznacza to jednak, że są one jedyne. Każda sprawa jest 

inna i wymaga odrębnej oceny. Przykłady można mnożyć, dlatego skupiłyśmy się na tych 

najbardziej tendencyjnych. 

 

Przykładowe wnioski w przedmiocie władzy rodzicielskiej 

Wnoszę o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim/małoletnią (imię        

i nazwisko dziecka) urodzoną w dniu (data urodzenia dziecka) w (miejscowość) obojgu 

rodzicom z ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy powódce/powierzenie wykonywania władzy 

rodzicielskiej nad małoletnim/małoletnią (imię i nazwisko  dziecka) urodzoną w dniu (data 

urodzenia dziecka) w (miejscowość) powódce, z jednoczesnym ograniczeniem jej wykonywania 

pozwanemu do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka takich jak: wybór szkoły, 

sposobu leczenia.    

1.2.2. Kontakty 

Na wstępie zasygnalizować należy, że temat kontaktów jest niezależny od władzy 

rodzicielskiej, czego wyrazem jest umieszczenie tych aspektów w dwóch odrębnych punktach 

rozstrzygnięcia. Tym samym, niezależnie od wyniku sprawy w przedmiocie władzy 

rodzicielskiej (nawet w przypadku jej pozbawienia) rodzic ma prawo, a wręcz obowiązek 

realizowania kontaktów z dzieckiem. Inną kwestią jest czy chce, ma ku temu możliwości i czy 
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nie ma przeciwwskazań ku temu. Otóż w tle całej sprawy rozwodowej może pojawiać się 

problem alkoholowy, przemoc w rodzinie czy inna przesłanka poddająca pod wątpliwość 

dotychczasowe warunki bytowe dzieci. Wówczas wdraża się odpowiednie środki zaradcze, 

które mają wychodzić naprzeciw zachowaniu relacji rodzica z dzieckiem, a jednocześnie 

zabezpieczyć dziecko w jak największym, możliwym stopniu. W skrajnym przypadku może 

zdarzyć się tak, że jakikolwiek kontakt stanowiłby zagrożenie dla dziecka. Jednak jest 

przypadek skrajny i z pewnością ze sprawą karną w tle. W sytuacjach mniej dramatycznych, 

kiedy to kontakt z rodzicem jest pożądany, ale wymaga kontroli niekiedy wprowadza się 

możliwość widywania z dzieckiem w obecności drugiego rodzica albo kuratora. Regulowane 

jest również miejsce, w którym mają odbywać się takie kontakty (tj. w miejscu zamieszkania 

dziecka lub poza nim). Sąd bacząc na okoliczności danej sprawy dozuje adekwatną do sytuacji 

swobodę kontaktu z rodzicem niewiodącym1. Sąd i tym razem przyjmuje rolę bacznego 

obserwatora sytuacji. Jeśli jeden z rodziców wskazuje na niepokojące symptomy w stosunku 

do drugiego, sąd władny jest zweryfikować istotę problemu. W takiej sytuacji równie dobrze 

sprawdza się opinia OZSS. Nie ulega wątpliwości, że to zdanie dziecka, a następnie ocena 

specjalistów z zakresu psychologii czy psychiatrii wersji prezentowanej przez dziecko daje 

gwarancję oszacowania prawdopodobieństwa wersji, pokazuje istotę problemu oraz pozwala 

wykluczyć ryzyko, o ile takie rzeczywiście istnieje. Sądy niekiedy weryfikują zasadność 

prezentowanych wersji poprzez styczność bezpośrednią, tj. zlecają kuratorowi 

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wówczas osoba do tego powołana udaje się do 

miejsca zamieszkania rodzica, sprawdza faktyczne warunki bytowe i lokalowe, niekiedy 

rozpytuje osoby mieszkające w pobliżu. Następnie kurator sporządza opinię, na podstawie 

której sąd ocenia realne możliwości rodzica, a także to czy dziecko podczas orzeczonych 

kontaktów będzie bezpieczne i odpowiednio zadbane. Na marginesie dodać należy, że sąd sam 

może zadecydować o konieczności weryfikacji możliwości rodzica, z którym kontakty mają się 

odbywać. Jeśli dostrzegasz sama taką konieczność, nie czekaj i zwróć się do sądu o 

przeprowadzenie określonego dowodu (czy to opinia OZSS czy też wywiad środowiskowy). 

Oczywiście, taki wniosek musi być odpowiednio uzasadniony.  

W sytuacji zaś, gdy nie ma wątpliwości co do sposobu odbywania kontaktów dziecka                   

z rodzicem, u którego na co dzień dziecko nie przebywa, problem zazwyczaj polega na 

akceptacji przez obie strony konkretnych dni i godzin wykonywania kontaktów. Dobrym 

rozwiązaniem jest przygotować zestawienie wizyt w sposób wyczerpujący, by zapobiec 

 
1 Za rodzica wiodącego należy uznać tego z Was, u którego dziecko na stałe przebywa, z którym łączą go głębsze relacje, który 

daje lepszą gwarancję wychowania. 
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kolejnym konfliktom wynikającym z niedomówień, w których najbardziej ciepią dzieci. 

Zasygnalizować należy również, że w kwestii kontaktów istnieje możliwość sformułowania 

wniosku o nieorzekanie o kontaktach. Jednak wniosek ten musi podzielać drugi rodzic. 

Wówczas sąd ufa, że sami potraficie dojść do porozumienia w tym przedmiocie. Jeśli zaś takiej 

możliwości nie ma, wówczas należy dążyć do określenia takich warunków, które będą 

jednoznaczne zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony realizującej orzeczenie. Przykładowo, 

należy określić konkretne dni tygodnia (w tym weekendy) i godziny odbywanych kontaktów, 

wszelkie święta i przypadające w ciągu roku dni wolne od pracy, a także wakacje i ferie 

zimowe. Częstą praktyką jest również regulowanie kontaktów w Dniu Matki, Dniu Ojca, Dniu 

Babci i Dziadka, a także podczas innych okazjonalnych wydarzeń, np. urodziny dziecka czy 

rodzica. Ważne jest, aby wskazać także konkretne godziny odbioru dziecka, a następnie 

godzinę powrotu. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości reguluje się dodatkowo kwestię, który 

rodzic odpowiedzialny jest za odbiór i dowóz dziecka. Co więcej, można ustalić wspólne 

miejsce spotkania, w którym dziecko będzie przekazywane. Ponadto warto zakreślić od kiedy 

i jak orzeczenie w takiej formie ma być stosowane. Dla przykładu, jeśli kontakty weekendowe 

zostały wyznaczone w co drugi weekend to należy wskazać konkretnie w pierwszy weekend 

miesiąca, czy w weekend parzysty. Może teraz wydawać Ci się, że te działania są nad wyraz 

drobiazgowe, ale uwierz w praktyce znane są przypadki, kiedy powstałe spory na tym tle  

kończyły się nie tyle miłym spotkaniem z dzieckiem, co interwencją Policji, która nie jest 

władna do interpretacji niejasnych zapisów postanowienia czy wyroku.  

Warto poruszyć w podobny sposób temat noclegów. Jest to częsty punkt sporny i sąd ma 

spore wyzwanie, żeby ocenić, czy faktycznie dziecko jest gotowe do odbycia kontaktów 

postulowanych przez rodzica niewiodącego. Z całą pewnością wiele zależy od wieku dziecka, 

relacji z rodzicem niewiodącym, dotychczasowej praktyki (tj. czy dziecko do tej pory nocowało 

poza domem). Oczywiście jeśli takich sytuacji nie było wcale nie oznacza to, że sąd 

uniemożliwi tego typu kontaktu. Będzie to zależało od okoliczności danej sprawy, niemniej 

jednak nawet kiedy orzeknie o szerokim sposobie wykonywania kontaktów obejmującym 

również noclegi to z pewnością będzie je dozował tak, aby zbadać, czy taka formuła jest 

odpowiednia.  

Podsumowując, w pierwszej kolejności rozważ możliwość polubownego porozumienia się 

z drugą stroną. Pamiętaj, władza rodzicielska i kontakty to dwie niezależne od siebie regulacje. 

Może być też tak, że porozumiecie się co do jednej z nich. Jeśli jest taka szansa to warto 

rozmawiać i podjąć taką inicjatywę, ponieważ to znacząco przyspieszy sprawę i ograniczy 

niepotrzebne emocje, również dla dzieci. 
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Przykładowy wniosek w przedmiocie kontaktów 

Wnoszę o nieorzekanie o kontaktach/ustalenie kontaktów pozwanego z małoletnim (imię i 

nazwisko dziecka):  

a) w każdy pierwszy i trzeci weekend miesiąca począwszy od piątku od godziny 17:00 do           

niedzieli do godziny 18:00; 

b) w Święta Bożego Narodzenia w latach nieparzystych 24 grudnia od godziny 17:00 do             

25 grudnia do godziny 17:00, w latach parzystych od 25 grudnia od godziny 17:00 do             

26 grudnia do godziny 17:00; 

c) w Święta Wielkanocne w latach nieparzystych w Wielką Niedzielę od godziny 9:00 do godziny 

18:00, w latach parzystych w poniedziałek Wielkanocny od godziny 9:00 do godziny 18:00; 

d) w wakacje: w pierwszy tydzień miesiąca – lipiec i sierpień; 

e) zobowiązanie pozwanego do odbierania dziecka z miejsca zamieszkania oraz odwożenia 

dziecka po kontaktach do miejsca zamieszania powódki. 

1.3. Po trzecie − alimenty 

W tym podrozdziale przybliżymy tematykę alimentów. Zagadnienie to stanowi dość 

skomplikowaną matematycznie kalkulację, która w ostatecznym rozrachunku musi po prostu 

spinać się w logiczną całość. Postaramy się pomóc Ci w zrozumieniu tej trudnej materii, abyś 

była w stanie samodzielnie i prawidłowo (bez konieczności późniejszego, szybkiego 

precyzowania przed sądem) zaprezentować wszelkie niezbędne wydatki na poszczególne 

aspekty życia dzieci nazywane w powszechnej praktyce orzeczniczej sądów 

usprawiedliwionymi potrzebami.  

Co do zasady rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, 

które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jest to zasada, która wprost 

wybrzmiewa z przepisów kodeksu, a konkretnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Zatem niezależnie od tego przy kim dziecko na stałe pozostaje, to każde z rodziców powinno 

partycypować w jego utrzymaniu. Jednak okoliczność ta nie pozostaje bez znaczenia, wszak 

również wzmożone osobiste starania rodzica, który na co dzień dba o dziecko są traktowane 

jako swego rodzaju udział w jego utrzymaniu. Tytułem przykładu sąd może dojść do 

przekonania, że matka daje z siebie więcej opiekując się dziećmi na co dzień, tj. przygotowując 

im posiłki, troszcząc się o ich higienę, czyste ubrania czy odrabiając z nimi lekcje, odwożąc do 

szkoły i na zajęcia dodatkowe. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w proporcjach,          

w jakich rodzice powinni przyczyniać się do zaspokajania potrzeb dzieci kalkulując te starania 
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w przełożeniu na konkretne pieniądze. Innymi słowy, jeśli to Ty na co dzień opiekujesz się 

dziećmi dokonaj ostatecznego rozrachunku w ułamku. Jak to zrobić? Zobrazujemy to na 

przykładzie: Jako matka na co dzień zajmujesz się dwójką małoletnich dzieci (jedno uczęszcza 

do żłobka, drugie do szkoły) i pracujesz na pół etatu. Z tego tytułu nie osiągasz zawrotnej 

kwoty, ale bacząc na swoją niestabilną sytuację rodzinną chcesz zachować ciągłość 

zatrudnienia, a zarazem pewną niezależność. Nie masz możliwości pracować w większym 

wymiarze, bo dzieci kończą zajęcia o różnych porach, a nie są jeszcze na tyle zaradne, ażeby 

poradzić sobie samodzielnie z czynnościami domowymi. Po pracy odbierasz jedno dziecko, 

idziesz na zakupy, odbierasz drugie dziecko, gotujesz obiad, po wspólnym posiłku zabieracie 

się za lekcje, potem kolacja, kąpiel dzieci i w końcu sen. Ojciec dzieci zabiera je do siebie co 

drugi weekend, choć zdarza mu się odwołać spotkania. Dużo pracuje, ma własną działalność, 

która przynosi mu wymierne korzyści. W takiej sytuacji oczywistym jest, że sąd będzie brał 

pod uwagę Waszą sytuację, w tym zarobki jakie otrzymujecie, Wasz wkład w wychowanie 

dzieci. Spróbujmy na konkretnym przykładzie pokazać, w jaki sposób można realizować 

kodeksowy obowiązek alimentacyjny. 

Wyliczasz ogólne wydatki dziecka (o czym mowa poniżej). Zasadniczo Wasz udział             

w zapewnieniu środków do życia dzielicie po połowie. Ale jeśli Twoja sytuacja jest zbliżona 

do powyższego przykładu (w nieporównywalnie większym stopniu uczestniczysz w 

wychowaniu dzieci) możesz śmiało pokusić się o zróżnicowanie proporcji Waszego wkładu 

pieniężnego, np. 1/3 – 2/3 albo 1/4 – 3/4.   

Zasadnicze znaczenie ma art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W kontekście 

obowiązku alimentacyjnego rodziców mowa jest w nim z jednej strony o możliwościach 

zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, z drugiej strony o usprawiedliwionych potrzebach 

dziecka. Te dwa wyżej wymienione aspekty muszą korelować ze sobą. Zacznijmy od pierwszego.  

Czy owe możliwości zarobkowe rodzica to tylko faktyczne zarobki, jakie otrzymuje z tytułu 

wykonywanej pracy? Otóż nie. Liczy się to, jakie ma możliwości, a nie jaką pracę wykonuje. 

Przykład, jeśli ktoś ma wykształcenie programisty komputerowego, ma doświadczenie w tym 

zakresie, a jednak z jakichś względów rezygnuje z pracy i zatrudnia się jako recepcjonista.           

W takiej sytuacji sąd nie będzie brał pod uwagę jego zarobków otrzymywanych z nowej pracy, 

które w porównaniu do wynagrodzenia programisty są znikome. Sąd przyjmie jako wyznacznik 

wynagrodzenie otrzymywane zgodnie z wykształceniem i nabytym doświadczeniem. A co jeśli 

mąż nie jest zainteresowany rozwijaniem wątku dotyczącego jego zarobków, zasobności 

portfela, oszczędności, lokat, wydatków na potrzeby zbytkowe (np. drogie ubrania i zegarki, 

niepotrzebne gadżety, kolejny samochód etc.)? Wtedy wszystko w Twoich rękach! To Ty 
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musisz nakreślić sytuację finansową męża poprzez wskazanie znanych Tobie następujących 

faktów: 

1. Jak wyglądają obecne zarobki męża, z uwzględnieniem wszelkich premii, dodatków, 13 

pensji i innych benefitów. Pracodawcy często wydają zaświadczenie w oparciu o płacę 

podstawową za ostatnie 3 miesiące. 

2. Czy mąż wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe? Czy może podjąć pracę na wyższym 

stanowisku, albo czy mógłby podjąć lepszą pracę w innym zawodzie? Jakie ma 

wykształcenie i czy dba o to, żeby podwyższać swoje kompetencje? Jeśli nie ma pracy 

satysfakcjonującej, to czy aktywnie poszukuje innej? W jakich godzinach pracuje i czy ma 

możliwość podjęcia tzw. pracy dorywczej. 

3. Jakie środki zgromadził mąż na odrębnym koncie w trakcie trwania rozwodu (o ile 

cokolwiek wpłacał na konto)? Na co wydaje swoją pensję? 

4. Historia rachunku bankowego. 

Wspominany rachunek bankowy przez wielu prawników jest nadal niewystarczająco 

docenianym materiałem dowodowym. Z naszej perspektywy to bardzo cenny argument. 

Pewnie teraz zadajecie sobie pytanie: dlaczego i jak rachunek bankowy może cokolwiek 

uratować? Wyobraźmy sobie taką sytuację: mąż prowadzi dobrze prosperującą działalność 

gospodarczą, przypuszczalnie lawiruje kosztami i fakturami tak, aby to było korzystne z jego 

punktu widzenia w sądzie. Z przykrością musimy stwierdzić, że najczęściej nagle w trakcie 

spraw rozwodowych okazuje się, że firma zaczęła przynosić straty, a dochody spadły. Ponieważ 

mąż włożył w nią serce, więc nie szuka innej pracy, a raczej chce dać firmie szansę. Przedstawia 

na tę okoliczność dowody księgowe. Co może zrobić żona? Nie może pozostać obojętna na te 

argumenty i musi wykazywać, że mąż nadal ma pieniądze na dostatnie życie. Dobrym 

rozwiązaniem w tej sytuacji jest zwrócenie się w pierwszej kolejności do sądu z wnioskiem o 

zobowiązanie pozwanego do przedłożenia historii rachunku bankowego za konkretny okres 

(np. ostatnie pół roku), ewentualnie można wystąpić do sądu z wnioskiem, aby ten zwrócił się 

bezpośrednio do banku o nadesłanie historii rachunku bankowego męża za konkretny okres. Co 

dalej, gdy dysponujemy już historią konta? Jest ona prawdziwą skarbnicą wiedzy. Znajdziemy 

tam wszelkie płatności, możliwe, że również za te drogie, markowe ubrania i obuwie, płatności 

za posiłki w restauracjach, czy drogi zegarek, zarezerwowany hotel lub pobyt w spa. Praktyka 

pokazała również, że z wyciągów bankowych dowiadujemy się o wydatkach „bardziej 

osobliwych” m. in. płatności za portale randkowe, zakupy kobiecej biżuterii (bynajmniej nie 

dla żony). Okazuje się, że po zsumowaniu miesięcznych wydatków mąż wydał dwa razy więcej 
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aniżeli jego deklarowany dochód. Efekt? Daje się poznać jako niewiarygodna osoba, 

ukrywająca swój rzeczywisty dochód. Sąd z pewnością z takiej wiedzy zrobi właściwy użytek.  

Pozostając w kręgu tego samego przykładu nakreślimy inną sytuację, tym razem z 

uwzględnieniem możliwości zarobkowych kobiety. Wszak swoją sytuację finansową także 

musisz przedstawić. Zaprezentuj ją jak najbardziej autentycznie. Być może jest tak, że pracujesz 

w ograniczonym zakresie ze względu na sytuację rodzinną, gdyż obowiązki domowe i 

macierzyństwo uniemożliwiają Ci podjęcie pracy na cały etat. Być może Wasza dotychczasowa 

sytuacja materialna była bardzo dobra, a podział obowiązków był taki, że to mąż pracował i 

zapewniał Wam życie na dostatnim poziomie, dzięki czemu Ty w pełni mogłaś skupić się na 

dbałości i trosce o dom oraz na wychowaniu dzieci. Być może pracowałaś doraźnie, bo 

pomagałaś mężowi prowadzić działalność, wspólnie pracowaliście na renomę jego firmy. Przez 

to porzuciłaś plany związane z własną karierą, zaś po studiach nie rozpoczęłaś pracy w 

zawodzie przez co nie nabyłaś wymaganego na rynku doświadczenia. Małżonek zarzuca Ci, że 

przecież masz wykształcenie, masz możliwości, ale jakie to w zasadzie znaczenie skoro brak 

Ci doświadczenia? Wszakże powszechnie wiadomym jest, że potencjalny pracodawca patrzy 

nie tylko na wykształcenie, ale przede wszystkim na doświadczenie, praktyczną wiedzę, dzięki 

której przekonasz go, że właśnie Ty jesteś tą właściwą osobą, która poradzi sobie na 

oferowanym przez niego stanowisku. Natomiast Ty masz tylko wiedzę, brak Ci praktyki, a to 

oznacza, że jeśli nawet uda Ci się dostać tę pracę to musisz się jeszcze sporo nauczyć i z całą 

pewnością nie wskoczysz na najwyższy pułap wynagrodzenia. Jeśli takie właśnie są realia – 

nakreśl to. Przecież nikt inny poza Tobą nie zna Twojej sytuacji. Nie czekaj, aż sąd sam wysunie 

(albo nie) wnioski na podstawie Twojego przesłuchania i zadawanych Ci pytań. Pierwsze pismo 

w sprawie jest właściwym miejscem, aby tę kwestę poruszyć, więc zrób to. 

Co się zaś tyczy usprawiedliwionych potrzeb dziecka – czym właściwie one są i w jaki 

sposób je wyliczyć? Poniżej prezentujemy zestawienie, którym pragniemy przybliżyć Ci 

omawianą tematykę i co ułatwi dokonanie Twoich własnych obliczeń.  

Warto przyjąć następujący sposób grupowania wydatków:  

I. Ogólne wydatki związane z utrzymaniem mieszkania/domu w przeliczeniu miesięcznym: 

1. czynsz najmu,  

2. czynsz mieszkaniowy płatny na konto spółdzielni/wspólnoty,  

3. prąd (uwaga – rachunki zwykle zawierają kwotę płatną co 2 miesiące, należy więc tę 

opłatę podzielić na dwa),  

4. gaz (musimy zwrócić uwagę za jaki okres należna jest płatność: za 2 miesiące, 

kwartał? następnie należy podzielić kwotę na ilość miesięcy, którym ona odpowiada),  
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5. ogrzewanie miejskie, 

6. inne formy ogrzewania np. drewno, 

7. ciepła i zimna woda, 

8. opłaty za wywóz śmieci,  

9. podatki od nieruchomości,  

10. TV, 

11. Internet,  

12. telefon stacjonarny/telefony komórkowe,  

13. inne opłaty związane z utrzymaniem mieszkania/domu, np. kwota w skali miesiąca 

przeznaczana na środki pielęgnacji ogrodu, środki czystości służące do utrzymania 

porządku w mieszkaniu/domu, a nawet wydatki przeznaczane na utrzymanie 

wspólnych zwierząt.  

Jeśli wyżej wskazane kwoty ponosisz kilka razy w roku, bo są np. uzależnione od sezonu 

(paliwo do kosiarki, impregnat do zabezpieczenia mebli ogrodowych), wówczas dodaj te 

wydatki w skali roku i podziel przez 12 miesięcy. Wyjdzie wówczas szacunkowy koszt w skali 

miesiąca. Ta sama zasada dotyczy wydatków, które omówimy poniżej. 

Zatem, zliczasz wszystkie wyżej wskazane kwoty i dzielisz na liczbę domowników. Na 

przykład jeżeli wyliczasz koszty mieszkaniowe i masz dwójkę dzieci wówczas całkowity koszt 

dzielisz na 3 osoby (Ty + dwoje dzieci – jeśli drugi rodzic się wyprowadził). Uzyskana kwota 

zostanie dodana do kosztów utrzymania każdego z dzieci.  

II. Koszty utrzymania dziecka: 

1. udział w wyliczonych opłatach mieszkaniowych przypadający na dziecko (wyliczony 

powyżej). 

2. wyżywienie – posiłki w domu/ w przedszkolu/ w szkole.  

Doświadczenie życiowe jednoznacznie pokazuje, że im dziecko starsze tym koszty są 

wyższe. Warto wskazać jeśli u Twojego dziecka zachodzi konieczność stosowania 

specjalnej diety lub przyjmowania tylko określonych produktów z uwagi na osobiste 

predyspozycje lub choroby. Z pewnością może to usprawiedliwiać podwyższone 

wydatki na żywność względem rówieśników, np. produkty bezglutenowe bywają 

znacznie droższe. Co istotne, nie zalecamy załączania paragonów. Powodów jest kilka 

m.in.:   

−  na niektórych widnieją produkty wyłącznie dla dorosłych jak alkohol, papierosy; 



34 
 

−  niekiedy pojawiają się produkty wątpliwej jakości, a wysoko przetworzona żywność 

tzw. gotowce, może narazić Cię na zarzut nieprawidłowego żywienia dziecka; 

−  klasycznym zarzutem przeciwnika jest fakt, że paragony nie są imienne, a co za tym 

idzie oskarżenie, że rachunek pochodzi od innych osób.  

Jak widzicie, gromadzenie masy paragonów dotyczących żywności nie przynosi 

oczekiwanego rezultatu. Wiadomym jest, że każde dziecko wymaga pożywienia, a 

stawki mniej więcej oscylują na uśrednionych poziomach w zależności od wieku 

dziecka. Podsumowując, wydatek na artykuły spożywcze najczęściej i tak uśredniany jest 

przez sądy w oparciu o zasady doświadczenia życiowego. Nie ma bowiem gwarancji, że 

wszystkie produkty wymienione na paragonach, czy fakturach zostały skonsumowane 

przez dziecko. Warto jednak pomyśleć o dołączeniu zaświadczenia lekarskiego, które 

będzie dowodem na fakt choroby czy alergii pokarmowej, które to mogą przesądzać o 

zwiększonych kosztach związanych z wyżywieniem.   

3. Odzież i obuwie. 

W przeliczeniu na średnie koszty miesięczne, warto nabrać świadomości i pewnej 

dyscypliny w zakupach odzieżowych, które będą zakończone koniecznością 

poproszenia  o fakturę. W tym przypadku prośba ich wydania powinna wejść Wam w 

nawyk jako, że będzie nieodłącznym kompanem Twoich zakupów przez cały okres 

zarówno procesu rozwodowego, jak też przy okazji ewentualnych późniejszych spraw 

toczących się, np. w przedmiocie podwyższenia alimentów. Wysokość poniesionych 

wydatków na zaspokojenie potrzeb odzieżowych dziecka możemy wykazać również 

poprzez potwierdzenia zapłaty za zakupy internetowe. 

4. Kosmetyki i środki higieniczne. 

Kosmetyki przeznaczone wyłącznie dla dziecka wliczane są w całości w koszt jego 

utrzymania. Warto podkreślić w piśmie informację o chorobie skórnej lub innych 

zaburzeniach mogących mieć wpływ na zwiększone wydatkowanie na ten cel (np. 

specjalistyczne kosmetyki dla nastolatków z problemem trądzikowym czy emolienty 

dla dzieci zmagających się z nadmiernie suchą skórą). 

5. Leczenie. 

Ta pozycja uwzględnia wszelkie wizyty i badania lekarskie. Przypominamy, że wydatki 

rozpisujemy w stosunku miesięcznym, zatem jeżeli Wasze dziecko dwa razy w roku 

korzysta z wizyty u ortopedy i należność za jedną wizytę wynosi 150 zł, to sumę za obie 

wizyty (które łącznie wynoszą 300 zł) należy podzielić przez 12 miesięcy. W skład 
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wydatków na opiekę zdrowotną wchodzą również opłaty za szczepienia, leki 

przyjmowane na stałe (np. związane z alergią), szacunkowe koszty leków zażywanych 

przez dziecko  w przypadku przeziębienia oraz cyklicznych dolegliwości (np. katar 

sienny). Nadto kwoty na leczenie stomatologiczne i ortodontyczne, ewentualna 

rehabilitacja lub konieczność stałej pomocy specjalisty. Wszystko w przeliczeniu na 

jeden miesiąc, ponieważ cały czas chodzi o miesięczny, szacunkowy koszt. 

6. Zajęcia wspomagające. 

Jeżeli zmagamy się z chorobami mającymi wpływ na rozwój intelektualny dziecka, np. 

zespół Aspergera, ADHD, zaburzenia koncentracji, warto dołączyć aktualną 

dokumentację medyczną dziecka oraz wypisać, jakie zajęcia w związku z chorobami są 

zalecane, na jakie zajęcia dziecko uczęszcza, a w konsekwencji z jakim kosztem się to 

wiąże.  

7. Wydatki szkolne/przedszkolne. 

Do tej grupy zaliczamy stałe opłaty szkolne (np. czesne w przypadku szkół prywatnych, 

składki na radę rodziców), ubezpieczenie dziecka, podręczniki i wszelkiego rodzaju 

przybory szkolne, mundurek i inne wydatki związane z tą dziedziną.  

8. Dojazd do przedszkola/szkoły. 

Koszt benzyny/ewentualnie biletów komunikacji miejskiej w skali miesiąca.  

9. Zajęcia pozaszkolne. 

Tu warto wypisać wszelkie aktywności, na które uczęszcza dziecko. Do nich zaliczamy 

te podyktowane dodatkowym kształceniem, np. zajęcia językowe, matematyczne, jak 

również te związane z hobby dziecka, np. basen, zajęcia sportowe, taneczne itp. 

10. Zabawki/książki/czasopisma dla dziecka oraz sprzęty sportowe czy elektroniczne. 

11. Fryzjer. 

12. Kultura i rozrywka. 

Za przykład może posłużyć wyjście do kina, teatru czy do restauracji, a nawet 

wyprawianie dziecku urodzin w większej grupie rówieśniczej (np. w bawialni).  

13. Wypoczynek letni i zimowy.  

Zasadniczo relaks (np. obozy, wycieczki weekendowe oraz wakacyjne) także wlicza się 

w całość kosztów ponoszonych na rzecz dziecka. Tu również tytułem przypomnienia 

wydatek niekiedy nawet jednorazowy w skali roku przeliczany jest na jeden miesiąc. 

14. Kieszonkowe. 

Często zapominamy o kieszonkowym, a przecież większość dzieci dostaje 

przysłowiowy grosz (np. na napój, bułkę czy inną przekąskę). Przy założeniu, że 
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dziecko otrzymuje 5 zł dziennie  przez średnio 20 dni w miesiącu co generuje 

miesięcznie kwotę 100 złotych! A kieszonkowe weekendowe? W przypadku nastolatków 

często bywa nie lada wyzwaniem. 

15. Wydatki przeznaczane na zakup elementów wyposażenia pokoju (m.in. meble 

dziecięce, łóżko, biurko, poduszki, pościele, firany, lampki i inne), czy chociażby 

należności związane z odświeżeniem pokoju dziecka (farby, tapety, kleje). Mamy 

świadomość, że koszt ten ponoszony jest raz na kilka lat, to jednak warto uwzględnić 

go w ostatecznym rozrachunku, w przeciwnym razie koszty te będziesz musiała ponieść 

wyłącznie z własnej kieszeni. W skali miesiąca kwota ta może okazać się symboliczna, 

jednak jeśli będziesz systematycznie odkładać ją właśnie na ten cel to (np. po dwóch 

latach) okaże się, że stanowi ona znaczną część sumy jaki musisz ponieść z tego tytułu.  

Wyżej wskazane koszty zostały podane kompleksowo, ponieważ warto wskazać je sądowi. 

Niemniej jednak podążając za orzecznictwem sądowym w tym zakresie wydatki na utrzymanie 

dziecka mają ograniczać się do usprawiedliwionych potrzeb. Katalog nakładów pieniężnych, 

które sąd weźmie pod uwagę w Twoim przypadku zależy od praktyki w danym sądzie. Zdarza 

się, że pomijane są koszty wyjazdów wakacyjnych, opłaty na kulturę czy hobby, a tym bardziej 

remontowe, które finansujesz co kilka lat. Możesz jednak liczyć na to, że przy orzekaniu                     

w wyroku kończącym postępowanie sąd uwzględni te koszty. Zawsze warto powiedzieć więcej 

aniżeli nie powiedzieć nic, przez co Wasze dziecko będzie stratne, bo okaże się, że sama nie 

jesteś w stanie danemu wydatkowi sprostać. 

Przygotowując dokumenty sama prezentacja wydatków nie wystarczy. Muszą być jeszcze 

dowody na potwierdzenie takiego stanu rzeczy. Gwoli uściślenia, w zależności od charakteru 

ponoszonego wydatku różne dowody mogą okazać się przydatne. Paragony, których plusy                 

i minusy zostały zaprezentowane powyżej na przykładzie wyżywienia. Dlatego każdorazowo 

lepszym rozwiązaniem jest przedstawienie imiennej faktury, historii rachunku bankowego czy 

potwierdzenia konkretnego przelewu. Mogą to być również zaświadczenia wydane przez 

określone podmioty (np. gdy dziecko uczęszcza do szkoły tańca). W grę wchodzi Twoja 

inwencja i pomysłowość, jak wykazać konkretny wydatek na dziecko. Oczywiście jak nie masz 

nic innego, a chcesz wykazać fakt zakupu nowej kurtki dla dziecka to oczywiście przedłóż 

paragon, jeśli tylko takim dowodem dysponujesz. Dlatego, gdy czytasz to odpowiednio 

wcześnie, warto przygotować się na wszelkie ewentualności trochę wcześniej i oszczędzić pola 

do popisu pod względem kreowanych zarzutów stronie przeciwnej. A teraz przykład poparty 

praktyką. Nierzadko zdarza się sytuacja, w której ojciec dziecka rzekomo po raz pierwszy na 
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sali sądowej słyszy, że rodzina ubierała się w dobre jakościowo i markowe rzeczy, które 

przecież trochę kosztują. Wówczas jedynym sposobem na wykazanie takiego stanu rzeczy są 

owe dowody rzeczowe w postaci rachunków, faktur czy potwierdzeń przelewów.  

Reasumując, niezależnie od etapu, na którym obecnie się znajdujesz, zacznij gromadzić 

dowody na fakt ponoszenia wyżej wskazanych zobowiązań. Dokonaj rozrachunku wydatków 

ogólnych i tych konkretnych na dziecko oraz przelicz je według instrukcji podanej powyżej. 

Staraj się argumentować każdą nietypową kwotę, czyli przeznaczasz więcej środków 

pieniężnych na kosmetyki dla dziecka uzasadnij dlaczego (np. silne reakcje skórne, 

konieczność stosowania tylko kosmetyków naturalnych). Skrupulatne przygotowanie wniosku, 

według proponowanego powyżej schematu, może wymaga sporo zaangażowania, a przez to i 

czasu, jednak z pewnością daje większe powodzenie na sukces. Pamiętaj przy tym, że cel jest 

szczytny – godny byt Twojego dziecka.  

Przykładowy wniosek w przedmiocie alimentów 

Wnoszę zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego/małoletniej (imię i nazwisko dziecka) 

alimentów w wysokości (kwota) płatnej do dnia 10 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami 

w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat. 

1.4. Alimenty na małżonka 

Alimenty na małżonka są tematem budzącym wiele wątpliwości interpretacyjnych, a 

zarazem bywają istotnym punktem spornym zarówno już w trakcie sprawy rozwodowej, jak i 

po jej zakończeniu. Pomimo tego, że po rozwodzie nie ma już pomiędzy stronami stosunków 

wynikających wprost z obowiązków małżeńskich, to jednak niektóre skutki prawne zawarcia 

małżeństwa trwają nadal. Często akcentowane jest, że np. żona domaga się alimentów. 

Perspektywa powinna zaś być inna, albowiem art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie 

kreuje żadnego nowego prawa czy obowiązku, lecz ogranicza wzajemne obowiązki, które już 

istnieją. Obowiązek świadczeń alimentacyjnych po rozwodzie stanowi przecież kontynuację 

obowiązku wzajemnej pomocy powstałego przez zawarcie związku małżeńskiego. Faktem 

jednak jest, że alimenty na rzecz małżonka pozostają w ścisłym związku z winą za rozkład 

pożycia, która to  z kolei kształtuje przesłanki do możliwości orzeczenia alimentów. Motywy 

dążenia do uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie można byłoby podzielić w uproszczeniu 

na dwa rodzaje. Pierwszym będzie chęć uzyskania rozwodu z winą małżonka dla naszego 

wewnętrznego spokoju i silnego poczucia sprawiedliwości. To poczucie towarzyszy 

szczególnie wtedy, gdy mąż odszedł do innej kobiety, a my zostałyśmy porzucone. Motyw ten 
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bywa tym silniejszy im bardziej małżonek, który zawinił i dopuścił się zdrady, rozpowiada 

fałszywe fakty co do przyczyn rozstania wśród naszych wspólnych znajomych i krewnych. My 

wówczas chcąc przekonać cały świat, że wina leży wyłącznie po stronie zdradzającego 

obieramy sobie za punkt honoru uzyskanie rozwodu z winy męża. Drugim motywem, którym 

kierujemy się w naszych dążeniach do winy jest aspekt finansowy. Jesteśmy świadome tego, 

że jeżeli zawalczymy o winę, którą uda się nam uzyskać może się to przełożyć wprost na naszą 

finansową przyszłość.  

Sytuacje, w których ustawodawca przewidział dla nas możliwość uzyskania alimentów od 

byłego małżonka zostały określonego w art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wskazane 

są tam dwie sytuacje, które kształtują się odmiennie w zależności od tego czy w wyroku 

kończącym postepowanie sąd ustala winę jednego z małżonków, czy też sąd dochodzi do 

przekonania, że oboje małżonkowie wspólnie ponoszą winę za rozkład pożycia. Zgodnie z 

przywołanym artykułem małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie 

winnego rozkładu, a zatem również w przypadku, gdy sąd orzekł winę obojga małżonków, 

może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w 

zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom 

zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. 

Celem uniknięcia wątpliwości należy w tym miejscu wskazać w formie wyliczenia, że 

alimenty na podstawie art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogą być zasądzone                      

w następujących przypadkach: 

a. gdy winni rozkładu pożycia są oboje małżonkowie, 

b. gdy sąd na zgodny wniosek nie ustalał winy w rozkładzie pożycia stron, 

c. winny rozkładu pożycia jest małżonek zobowiązany do alimentów, 

d. sąd stwierdził, że żadna ze stron nie była winna rozpadu rodziny. 

Dodatkową przesłanką dla uzyskania alimentów przez małżonka rozwiedzionego od 

byłego małżonka jest pozostawanie w niedostatku. Co istotne, wśród obecnie obowiązujących 

przepisów brak jest wyraźnej definicji niedostatku. Na potrzeby publikacji, żebyście drogie 

Panie mogły intuicyjnie zbadać czy Wasza sytuacja będzie bliska tego pojęcia, wskazujemy 

kilka przykładów i postaramy się omówić to pojęcie. Po pierwsze i najważniejsze jest to pojęcie 

względne, a każda sytuacja małżonków jest indywidualnie oceniana przez sąd, zaś samo 

ustalenie kwestii istnienia niedostatku w dużej mierze jest uzależnione od zakresu 

usprawiedliwionych potrzeb. Stan niedostatku można określać jako brak środków na pełne 

pokrycie usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej. Mowa w tym miejscu o zapewnieniu 
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sobie normalnych warunków bytowych, adekwatnych do wieku i stanu zdrowia, pomimo 

wykorzystania wszelkich dostępnych możliwości w celu uzyskania niezbędnych 

dochodów. Należy przy tym podkreślić, że uprawnionymi do alimentów są niemal zawsze 

rozwiedzione żony, w tym często także te, które jeszcze wychowują dzieci. Życie pokazuje, że 

niezależnie od starań podejmowanych w kierunku osiągania przez kobiety możliwie 

najwyższego dochodu nadal, z uwagi na przerwy w karierze spowodowane, np. okresami ciąży, 

urlopami macierzyńskimi czy wychowawczymi, pozostają one w tyle w stosunku do mężczyzn, 

którzy nieprzerwanie pną się po szczeblach kariery i rozwijają swoje firmy. Zauważalna 

dysproporcja w zarobkach może wynikać również z tego, że kobiety wybierają pracę, która 

będzie wykonywana przez nie w regularnym czasie pracy, zwykle kończąca się do godziny 

16.00, żeby w dalszej części dnia móc skupić się na dzieciach oraz obowiązkach domowych. 

Kobiety częściej wybierają pracę stałą, biurową, na tzw. państwowych etatach, traktując ją jako 

dodatek do obowiązków rodzicielskich i małżeńskich. Często, przy większej liczbie dzieci, 

małżonkowie decydują się wspólnie na taki podział ról, w ramach którego mąż pozostaje 

jedynym żywicielem rodziny, żona zaś poświęca swój czas i karierę na rzecz pielęgnowania 

ogniska domowego. Nie ma wątpliwości, że po dziesięciu latach bezrobocia pozycja zawodowa 

żony jest znacznie niżej, aniżeli męża, który  w tym czasie rozwijał swoje kompetencje, firmę 

lub w inny aktywny sposób poszerzał swoje kwalifikacje.   

Stan niedostatku wystąpić może często także wtedy, kiedy wychowująca dzieci 

rozwiedziona kobieta pracuje zawodowo. Często na skutek błędnego rozumienia pojęcia 

niedostatku kobiety nie wnoszą o alimenty na swoją rzecz. Stąd przyczyn stosunkowo niskiej 

liczby orzekanych alimentów z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie należy szukać 

po stronie sądu i ich nieprzychylności, ale przede wszystkim w żądaniach rozwodowych stron, 

które są często formułowane w sposób niepełny.  

Przechodząc zaś do usprawiedliwionych potrzeb w rozumieniu art. 60 § 1 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego należy wskazać, że potrzeby te uzależnione są od wieku, stanu 

zdrowia, wykształcenia, zdolności i trybu życia prowadzonego w trakcie związku małżeńskiego 

przez uprawnionego. Jest to kolejny cenny czynnik, indywidualnie weryfikowany przez sąd. 

Oczywiście odmienna będzie pozycja kobiety, która ma zawód niszowy na rynku pracy, aniżeli 

kobieta, która prowadziła dom, gdyż takie były uzgodnienia między małżonkami. Druga nie 

pracowała zarobkowo i obecnie nie może uzyskać w związku z tym świadczeń emerytalnych,            

a jest w wieku emerytalnym i ma trudności w podjęciu zatrudnienia. Warto jednak podjąć próbę 

uwypuklenia sądowi okoliczności, które obecnie mają wpływ na istnienie niedostatku po 

stronie kobiety ubiegającej się o alimenty na własne utrzymanie. Nie należy tym samym 
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ograniczać się jedynie do formułowania żądań, ale też swoje stanowisko należy w tym zakresie 

starannie uzasadnić. Warto pamiętać, że zasądzając alimenty na podstawie art. 60 § 1 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, istotna będzie sytuacja materialna małżonka zobowiązanego, a 

więc jego możliwości zarobkowych i majątkowych. Może się to okazać istotne do tego stopnia, 

że jeśli sytuacja ta nie pozwali na przyczynianie się w jakimkolwiek stopniu do utrzymania 

małżonka pozostającego w niedostatku, to alimenty mogą nie zostać zasądzone. 

Kolejną sytuacją, w której szanse zasądzenia alimentów są największe ma miejsce, gdy 

jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga 

za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Wówczas sąd na 

żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek uznany za wyłącznie winnego 

obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych 

potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.  

W przywołanej wyżej sytuacji nie ma konieczności wykazywania zaistnienia niedostatku, 

co w sposób istotny ułatwia uzyskanie alimentów. Zapewne celem tego uregulowania jest 

zapobieżenie sytuacji, w której rozwód spowoduje pogorszenie w istotny sposób sytuacji 

materialnej małżonka niewinnego w porównaniu z sytuacją, w której znajdowałby się w 

prawidłowo funkcjonującym małżeństwie. Zakres przyczyniania się małżonka winnego 

określają z jednej strony stopień pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a 

z drugiej strony szerokorozumiane zasady słuszności. W orzecznictwie często podkreśla się, że 

tylko zasady słuszności mogą w sposób prawidłowy wyważyć końcowe rozstrzygnięcie. 

Należy jednak pamiętać, że obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego nie ma 

polegać na zapewnieniu byłemu małżonkowi równej stopy życiowej, lecz jednocześnie nie 

ogranicza się  do zaspokajania wyłącznie tych usprawiedliwionych potrzeb, o których mówi 

art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Istotne będzie prawidłowe porównanie 

każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, jakie istniałoby, 

gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie. 

Trzeba tym samym wykazać, jak wyglądałyby stosunki majątkowe, gdyby do rozstania nie 

doszło.  

W tym miejscu pragniemy również zwrócić Waszą uwagę na kwestię istotności przy ocenie 

pogorszenia sytuacji materialnej na skutek rozwodu w rozumieniu art. 60 § 2 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego. Musi wywoływać konieczność rezygnacji ze stopy życiowej, jaką 

miał zapewnioną w trakcie trwania związku małżeńskiego przy założeniu, że związek ten 

funkcjonuje prawidłowo. O zapadłych w tym przedmiocie orzeczeniach podkreśla się, że przy 

ocenie stanu pogorszenia się sytuacji życiowej na skutek rozwodu należy brać pod uwagę taką 
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sytuację materialną, jaką małżonek niewinny w czasie trwania małżeństwa powinien był mieć 

zgodnie z art. 23 i 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a nie taką, którą faktycznie miał          

w następstwie nieprawidłowego postępowania drugiego małżonka. Idąc dalej warto 

zapamiętać, że do pogorszenia się sytuacji życiowej musi dojść na skutek rozwodu, nie zaś z 

powodu innych przyczyn, np. przejścia na emeryturę, kryzysu gospodarczego, czy często 

błędnie wskazywanego pogorszenia się stanu zdrowia. Należy jednak mieć na uwadze, że 

małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, może domagać się alimentów 

od małżonka wyłącznie winnego tego rozkładu także na podstawie art. 60 § 1 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego i przy ziszczeniu się wymienionych tam przesłanek.  

A kiedy tenże obowiązek przekazywania alimentów wygasa? Kwestia ta została wyraźnie 

określona w przepisach i tak zgodnie z art. 60 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: 

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie 

zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek 

rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa 

także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe 

okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. 

Zupełnie odmiennie będzie się przedstawiała sytuacja, w której alimentów miałby żądać 

małżonek, który jest jedynie winnym rozpadu związku. W takiej sytuacji nie ma możliwości 

zasądzenia alimentów, co też ma chronić sytuację małżonka niewinnego, który już raz został 

niejako pokrzywdzony (np. w wyniku zdrady, opuszczenia przez małżonka, który był ofiarą 

przemocy) teraz miałby zostać po wtóre obciążony oprócz bagażu nieprzyjemnych 

doświadczeń to dodatkowo koniecznością wypłacania alimentów małżonkowi jedynie 

winnemu.  

W praktyce wniosek o zasądzenie alimentów może zostać zgłoszony zarówno przez stronę 

powodową, jak i pozwaną, co do zasady na każdym etapie postępowania rozwodowego, ale 

tylko przed sądem pierwszej instancji, nie zaś na etapie apelacji.  

Pragniemy również przypomnieć, że małżonek, który nie zgłasza roszczenia o alimenty na 

swoją rzecz, może żądać zabezpieczenia kosztów utrzymania rodziny, chociażby strony nie 

miały wspólnych małoletnich dzieci. Pamiętajmy, że alimenty żądane na podstawie art. 60 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zasądzone zostaną dopiero w orzeczeniu kończącym 

postępowanie, a przed orzeczeniem rozwodu obowiązek obojga małżonków w utrzymaniu 

rodziny wynika z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Kończąc dywagacje w zakresie tematyki alimentacyjnej między małżonkami warto 

wiedzieć, że nie ma obowiązku zgłoszenia roszczenia o alimenty w procesie rozwodowym. 
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Możliwe jest również dochodzenie ich przed sądem rodzinnym w późniejszym okresie, przy 

czym, jeśli alimenty miałyby być zasądzone od małżonka, który nie został uznany za winnego 

rozkładu pożycia, a od orzeczenia rozwodu upłynęło już 5 lat, to uprawniony musi wykazać, że 

dodatkowo zachodzą wyjątkowe okoliczności w rozumieniu art. 60 § 3. 

Oczywiście niezależnie od przesłanek, które jesteśmy obowiązane wykazać w naszym 

konkretnym przypadku, musimy pamiętać o wykazaniu naszych bieżących kosztów 

utrzymania.  W tym zakresie należy powrócić do rodzaju wydatków omówionych przez nas w 

podrozdziale 1.3, który został poświęconym kosztom utrzymania rodziny i alimentom.  

 

Przykładowy wniosek w przedmiocie alimentów na małżonka: 

Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki alimentów w wysokości (kwota) płatnej 

do dnia 10 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności 

którejkolwiek z rat. 

1.5. Pozostałe kwestie warte wspomnienia 

Poza wyżej wymienionymi najistotniejszymi kwestiami składającymi się na wyrok, a 

zarazem determinującymi treść formułowanych przez nas żądań, warto również wspomnieć            

o tych, które co prawda nie są tak popularne jak wina, władza rodzicielska, kontakty i alimenty, 

to jednak niekiedy Wasza indywidualna sytuacja uzasadnia sformułowanie żądań i oczekiwanie 

na rozstrzygnięcie również i w tym zakresie. Mowa tu o wspólnym mieszkaniu i podziale 

majątku w trakcie rozwodu. 

1.5.1. Sprawy mieszkaniowe i eksmisja 

Zgodnie z art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Jeżeli małżonkowie zajmują 

wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego 

mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W 

wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem 

uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego 

małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o 

podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli 

drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i 

pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są 

możliwe. 
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Nawiązując do powyższego warto mieć na uwadze fakt, że przyczyny rozpadu związku 

małżeńskiego bywają różne, od przysłowiowej niezgodności charakterów po przemoc nad 

rodziną i inne zachowania skrajnie uniemożliwiające wspólne zamieszkiwanie małżonków. 

Artykuł 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego został dodany do obowiązujących 

uprzednio przepisów w celu zapewnienia wzmożonej ochrony rodziny przed agresywnym 

zachowaniem jednego z małżonków. Pod ewentualną rozwagę sądu została przekazana kwestia 

eksmisji. Sąd w procesie rozwodowym może nakazać eksmisję jednego z małżonków, gdy ten 

swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. W praktyce 

często spotykamy się z tego typu orzeczeniem, kiedy przed wydaniem orzeczenia 

rozwodowego zakończyło się postępowanie karne, w ramach którego zapadł wyrok skazujący 

jednego z małżonków za przemoc, znęcenie, groźby pozbawienia życia i zdrowia, a także w 

sytuacji, gdy dowiedzione zostało silnie naganne zachowanie jednego z małżonków, które 

miało miejsce w obecności małoletnich dzieci. Nie powinno budzić jakichkolwiek wątpliwości, 

że orzekając o wspólnym mieszkaniu czy też eksmisji, sąd w pierwszej kolejności powinien 

kierować się dobrem małoletnich dzieci. 

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego orzeczeniu eksmisji nie stoi na przeszkodzie 

wyprowadzenie się małżonka ze wspólnego mieszkania, albowiem może on do tego mieszkania 

powrócić. Eksmisja może doznawać jednak ograniczenia w przypadku, gdy mieszkanie należy 

wyłącznie do małżonka, który dopuszcza się zachowań niepożądanych. W uchwale                          

z 13.01.1978 r., III CZP 30/77, OSNCP 1978/3, poz. 39, Sąd Najwyższy stwierdził wprost, że 

niedopuszczalne jest orzeczenie eksmisji uprawnionego do mieszkania małżonka, np. jego 

właściciela, przez małżonka, któremu nie przysługuje tytuł prawny do mieszkania. A zatem 

eksmisja może zostać orzeczona jedynie wówczas, gdy prawo do mieszkania należy do obojga 

małżonków. Podobnie wygląda kwestia orzeczenia eksmisji małżonka, któremu przysługuje 

lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, stanowiące jego majątek osobisty.  

 

Przykładowy wniosek w przedmiocie eksmisji 

Wnoszę o nakazanie eksmisji pozwanego (imię i nazwisko) z mieszkania znajdującego się 

budynku mieszkalnym położonym w (miejscowość, ulica), oznaczonego jako lokal numer 

(numer lokalu). 
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1.5.2. Podział majątku w ramach postępowania o rozwód. 

Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Na wniosek jednego z 

małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, 

jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. 

W naszej praktyce zawodowej bardzo często spotykamy się z nadzieją naszych klientów 

na załatwienie wszelkich spraw między małżonkami w jednym postępowaniu. Najczęściej 

nadzieja ta obejmuje rozdzielność z datą wsteczną oraz podział majątku już przy okazji 

rozwodu. O ile w stosunku do wspólnego rozpoznania rozwodu i rozdzielności należy 

powiedzieć stanowcze nie, o tyle podział majątku wydaje się osiągalny, choć najczęściej 

jedynie teoretycznie. Podział majątku w trakcie rozwodu znacząco różni się od standardowego 

podziału dokonanego po ustaniu wspólności: 

1.    odbywa się w trybie procesowym; 

2.    może być przeprowadzony jedynie, gdy nie wpłynie na nadmierną zwłokę w postępowaniu 

rozwodowym. 

Podział jest zatem teoretycznie możliwy jeżeli małżonkowie są zgodni co do wspólnego 

majątku oraz jego wartości, a także sposobu podziału. Już taki schemat nie zdarza się zbyt 

często, a jeżeli dołożymy do tego zasobność tego majątku oraz różnorodność, efekt jest taki, że 

wyrok uwzględniający podział majątku staje się przysłowiowym jednym na milion. Sąd 

dokonujący podziału majątku wspólnego, w sprawie rozwodowej czy też w sprawie o separację, 

nie dokonuje podziału długów, a jedynie aktywów wchodzących w skład majątku wspólnego.  

 

Przykładowe wnioski w przedmiocie podziału majątku 

Wnoszę o: 

1.  ustalenie, że w skład majątku wspólnego stron wchodzi: lokal mieszkalny położony w 

(miejscowość, ulica, numer lokalu), dla którego Sąd Rejonowy w (miejscowość) prowadzi 

księgę wieczystą o numerze (numer); 

2. dokonanie podziału majątku wspólnego stron poprzez opisanego w punkcie 1 niniejszego 

pozwu prawa na wyłączną własność powódki, z jednoczesnym zasądzeniem na rzecz 

pozwanego kwoty (kwota) tytułem spłaty jego udziału w majątku wspólnym stron, w terminie 

(termin – np. 3 miesięcy) od uprawomocnienia się wyroku. 

 



SUPLEMENT – PRZYDATNE ORZECZNICTWO DO ROZDZIAŁU 

PIERWSZEGO 

 

Wyrok SA w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r., I ACa 51/10, LEX nr 1120376 

Rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi 

te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do 

wspólnego pożycia nie nastąpi. 

Wyrok SA w Katowicach z dnia 13 maja 2005 r., I ACa 2184/04, LEX nr 151748 

1. Jeżeli mąż dopuszcza się wobec żony rękoczynów i używa gróźb karalnych, to jej 

wyprowadzenie się z domu nie może być uznane za przyczynę rozkładu pożycia. 

2. Wysokość alimentów jest uzależniona nie tylko od uzasadnionych potrzeb osób 

uprawnionych, ale również od możliwości majątkowych i zarobkowych osoby zobowiązanej. 

Wyrok SN z dnia 21 marca 2003 r., II CKN 1270/00, LEX nr 78843 

1. Dla ustalenia w myśl art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który z małżonków ponosi 

winę za rozkład pożycia małżeńskiego, istotne są zachowania małżonków, które miały miejsce 

przed jego zastosowaniem, tylko one bowiem, stosownie do art. 361 § 1 k.c., mogą być uznane 

za przyczynę rozkładu i ocenione jako zawinione spowodowanie rozkładu pożycia. 

2. Zachowania małżonków w okresie, gdy rozkład ich pożycia małżeńskiego był już zupełny           

i trwały, nie są jednak bez znaczenia dla oceny przesłanek rozwodowych określonych w art. 

56 KRiO. Małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej lojalności i przyzwoitego zachowania 

wobec siebie przez cały czas trwania małżeństwa. Jeśli ich niewłaściwe zachowanie stało 

się przyczyną rozkładu pożycia, ponoszą tego skutki w postaci możliwości przypisania im 

winy rozkładu ze wszystkimi tego konsekwencjami, jakie przewiduje ustawa. Natomiast jeśli 

ich niewłaściwe zachowanie miało miejsce już po powstaniu i utrwaleniu rozkładu pożycia 

i nie może być uznane za jego przyczynę, oceniać je trzeba z punktu widzenia przesłanki 

zasad współżycia społecznego, jaką przewiduje art. 56 § 2 i 3 KRiO dla oceny zgodności 

orzeczenia rozwodu z tymi zasadami oraz oceny zgodności z nimi odmowy zgody na rozwód 

małżonka, któremu nie można przypisać winy. 
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Wyrok SN z dnia 21 listopada 2002 r., III CKN 665/00, M. Prawn. 2002, nr 24, s. 1107, 

LEX nr 74446 

Chociaż należy uszanować prawa strony niewinnej, to jej postawa (niegodzenie się na rozwód 

mimo upływu czasu) może budzić wątpliwości w kontekście zgodności z zasadami współżycia 

społecznego. 

Wyrok SN z dnia 17 listopada 2000 r., V CKN 1364/00, OSNC 2001, nr 9, poz. 126, LEX 

nr 47030 

Orzeczenie sądu kościelnego o ważności bądź o ustaniu małżeństwa kanonicznego nie może 

mieć prejudycjalnego wpływu na orzeczenie sądu państwowego o ważności lub o ustaniu 

świeckiego związku małżeńskiego. 

Wyrok SN z dnia 26 października 2000 r., II CKN 956/99, OSP 2003, z. 3, poz. 35, LEX 

nr 45570 

Odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia (art. 56 § 3 

zdanie ostatnie KRiO) korzysta z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego; 

domniemanie to może być obalone przez udowodnienie konkretnych okoliczności świadczących 

o tym, że jest inaczej. 

Wyrok SN z dnia 24 października 2000 r., V CKN 129/00, niepubl. 

Odmowa zgody na rozwód małżonka niewinnego ze względu na chęć utrzymania małżeństwa, 

do niedawna właściwie funkcjonującego, z zasady nie stanowi nadużycia prawa. 

Wyrok SN z dnia 17 października 2000 r., I CKN 831/98, niepubl. 

Doświadczenie życiowe wskazuje, iż nawet 3-letnie rozstanie małżonków, liczących ponad 70 lat, 

po wspólnym pożyciu 38 lat nie zawsze nosi cechy trwałego i zupełnego rozkładu. 

Wyrok SN z dnia 12 września 2000 r., III CKN 650/00, LEX nr 532142 

1. Zarzut niewłaściwego zastosowania art. 56 § 3 KRiO jest uzasadniony wówczas, gdy w 

warunkach ustalenia wyłącznej winy jednego z małżonków i przy usprawiedliwionym braku 

zgody drugiego małżonka, sąd nie dostrzegł przewidzianego w tym przepisie unormowania. 

2. Przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów oznacza jej dowolność, powodowaną           

z reguły błędem logicznym lub nieliczeniem się z zasadami życiowego doświadczenia. Zarzut 

naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga przeto odpowiedniej konkretyzacji w drodze 

przekonywującego wskazania na czym polega lekceważenie przez sąd danych o życiu 
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czerpanych  z jego doświadczenia lub nielogiczność przejawiająca się w przyjętym przez sąd 

rozumowaniu. 

Wyrok SN z dnia 7 września 2000 r., I CKN 1095/98, niepubl. 

Odmowę udzielenia rozwodu, pomimo istnienia przesłanek z art. 56 § 1 KRiO można skutecznie 

zakwestionować w oparciu o zarzut naruszenia tego przepisu tylko wówczas, gdyby okazało się, 

że odmowa ta nastąpiła bez podstaw wynikających z art. 56 § 1 lub § 3 KRiO. 

Wyrok SN z dnia 28 czerwca 2000 r., IV CKN 662/00, LEX nr 530594 

W sytuacji, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia spowodowany 

długotrwałą chorobą psychiczną jednego z małżonków, a drugi małżonek − który do czasu 

upełnoletnienia się wspólnych dzieci zajmował się ich wychowaniem − sam zachorował i z 

powodu stwierdzonego u niego zespołu psychoorganicznego oraz subdepresyjnego nie jest w 

stanie zapewnić choremu od wielu lat małżonkowi moralnego wsparcia, orzeczenie − na jego 

żądanie − rozwodu z przyczyn niezawinionych przez strony nie jest sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego. 

Wyrok SN z dnia 3 lutego 2000 r., I CKN 780/98, niepubl. 

Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy wszystkie więzy łączące małżeństwo (duchowe, 

fizyczne, gospodarcze) uległy zerwaniu. Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli doświadczenie 

życiowe prowadzi do wniosku na tle konkretnej sprawy, że powrót małżonków do pożycia nie 

nastąpi. 

Wyrok SN z dnia 13 grudnia 1999 r., I CKN 294/98, LEX nr 1231352 

Przy ocenie trwałości i zupełności rozkładu pożycia małżonków należy odróżnić poprawne 

stosunki między skłóconymi małżonkami, taktowne zachowanie się od serdecznych więzów 

małżeńskich i wzajemnych uczuć małżonków. 

Wyrok SN z dnia 3 grudnia 1999 r., I CKN 312/98, Legalis nr 358627 

Nie godzi w zasady współżycia społecznego rozwiązanie małżeństwa, jeżeli pozostający w 

rozdzielności małżonkowie nie realizują żadnego z celów, które z tego małżeństwa wynikają. 

Wyrok SN z dnia 5 listopada 1999 r., III CKN 799/99, LEX nr 528139 

1. Stwierdzenie porywczości obu małżonków, ich postaw egocentrycznych i ambicjonalnych 

oraz nieumiejętności rozwiązywania konfliktów − u męża wyrażającej się nawet siłowym 
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podporządkowywaniem sobie żony − usprawiedliwia obarczenie winą rozkładu pożycia tak 

żony, jak męża. 

2. Przedłużający się konflikt małżonków jest dla ich dzieci przeżyciem negatywnym, godzącym 

w poczucie stabilności, co wyklucza odmowę orzeczenia rozwodu ze względu na dobro 

wspólnych małoletnich dzieci. 

Wyrok SN z dnia 22 października 1999 r., III CKN 386/98, LEX nr 1217913 

Wspólne pożycie w rozumieniu art. 23 KRiO polega na duchowej, fizycznej oraz gospodarczej 

więzi małżonków, stanowiącej cel małżeństwa i umożliwiającej realizację jego podstawowych 

zadań. Rozkład pożycia jest zupełny dopiero wtedy, gdy uległy zerwaniu wszystkie wyżej 

wymienione więzi łączące małżonków. Rozkład, o którym mowa, jest przy tym procesem 

rozciągniętym w czasie, a nie zdarzeniem jednorazowym. 

Wyrok SN z dnia 15 września 1999 r., III CKN 344/98, LEX nr 1217903 

Udowodnione naruszenie przez jednego z małżonków obowiązku wierności małżeńskiej nie 

może usprawiedliwiać pominięcia oceny innych zdarzeń, które mogą okazać się istotne przy 

orzekaniu o winie, decydującej w okolicznościach sprawy o dopuszczalności rozwodu w świetle 

art. 56 § 3 KRiO. Zasady doświadczenia życiowego wskazują bowiem, że w małżeństwie nawet 

ciężkie przewinienia bywają wybaczane, a pojęcie pożycia małżeńskiego zawiera wiele wątków 

faktycznych i stanowi raczej proces niż stan niezmienny. 

Wyrok SA w Gdańsku z dnia 16 czerwca 1999 r., I ACa 290/99, OSA 2002, z. 2, poz. 16, 

LEX nr 50098 

Odmowa małżonka zgody na rozwód ze względów religijnych nie może być uznana za sprzeczną 

z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 KRiO). 

Wyrok SN z dnia 10 grudnia 1998 r., I CKN 912/97, OSNC 1999, nr 6, poz. 117, LEX        

nr 35756 

Jeżeli w procesie o rozwód postępowanie dowodowe, którego zakres współokreślały wnioski 

stron, dostarczyło materiału wystarczającego do ustalenia przyczyn rozkładu pożycia 

małżeńskiego oraz do ustalenia, że rozkład ten jest zupełny i trwały (art. 56 i nast. KRiO), sąd 

nie ma obowiązku przeprowadzania z urzędu innych dowodów. 

Wyrok SN z dnia 9 października 1998 r., III CKN 573/98, LEX nr 1214449 

Przepis art. 56 § 2 zd. ostatnie KRiO przewiduje niedopuszczalność orzeczenia rozwodu, jeżeli 

orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W danym wypadku 
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w grę może wchodzić interes i dobro współmałżonka lub innych osób. Na przykład orzeczenie 

rozwodu może okazać się sprzeczne z zasadami współżycia społecznego zwłaszcza wówczas, 

gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga pomocy i rozwód dla niego stanowi 

rażącą krzywdę. Niekiedy przeciwko udzieleniu rozwodu mogą przemawiać względy natury 

społeczno-wychowawczej, które nie pozwalają, by orzeczenie rozwodu sankcjonowało stan 

faktyczny powstały na tle złośliwego stosunku do współmałżonka albo na tle innych przejawów 

lekceważenia małżeństwa i rodziny. 

Wyrok SN z dnia 25 maja 1998 r., I CKN 704/97, LEX nr 529702 

Treść art. 56 § 2 KRiO pozwala istotnie stwierdzić, iż orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, 

jeżeli mimo braku sprzeczności jego orzeczenia z dobrem wspólnych małoletnich dzieci 

orzeczenie rozwodu byłoby z innych przyczyn sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Takim przypadkiem istotnie może być sytuacja, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, 

wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, zaś rozwód stanowiłby dla niego rażącą 

krzywdę. 

Wyrok SN z dnia 13 maja 1998 r., III CKN 484/97, LEX nr 519916 

Stwierdzenie, że proces rozkładu osiągnął już stan pozwalający go określić mianem trwałego        

i zupełnego, jest konieczną przesłanką orzeczenia rozwodu (art. 56 § 1 KRiO) − nie ten jednak 

− tylko stan końcowy, ale przebieg rozkładu traktowanego jako proces, jego źródła i przyczyny 

są istotne dla rozstrzygnięcia o winie małżonków. 

Wyrok SN z dnia 5 grudnia 1997 r., I CKN 597/97, OSNC 1998, nr 6, poz. 99, LEX                

nr 32963 

Opuszczenie przez żonę wraz z dziećmi wspólnego domu, stanowiące reakcję na poważne 

zagrożenie ze strony męża bezpieczeństwa osobistego i wspólnych dzieci, nie jest moralnie 

naganne i nie może być uznane za zawinione spowodowanie rozkładu pożycia małżeńskiego. 

Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 1994 r., I ACr 68/94, OSA 1994, z. 9, poz. 44, 

LEX nr 5643 

Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego należy oceniać ujemnie z punktu widzenia 

przyjętych norm moralnych, jednak przy wyrażeniu zgody na rozwód przez małżonka 

niewinnego nie można tego żądania traktować jako wymierzonego przeciwko niewinnemu, gdyż 

taka zgoda oznacza, że w danych okolicznościach małżonkowie są jednomyślni co do potrzeby 

rozwiązania ich związku. 
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Wyrok SN z dnia 14 grudnia 1984 r., III CRN 290/84, LEX nr 852456 

Okres ponad dwuletni, w którym strony nie prowadzą wspólnego pożycia, pozwala na wniosek, 

że brak widoków na wznowienie przez strony pożycia. 

Wyrok SN z dnia 14 grudnia 1984 r., III CRN 272/84, OSNC 1985, nr 9, poz. 135, LEX  

nr 3074 

Krótki upływ czasu od daty zawarcia związku małżeńskiego przez osoby w młodym wieku i krótki 

stosunkowo okres rozkładu pożycia nie wyłączają same przez się orzeczenia rozwodu z 

uzasadnieniem, że rozkład pożycia z tych względów nie jest zupełny i trwały, jeżeli poza tym nie 

wchodzi w grę żadna z negatywnych przesłanek rozwodu. 

Wyrok SN z dnia 12 września 1975 r., III CR 226/75, LEX nr 7750 

Siedmioletni okres rozkładu pożycia małżonków nie może sam przez się stanowić 

wystarczającej przesłanki do orzeczenia rozwodu, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny 

rozkładu pożycia małżeńskiego a małżonek niewinny nie wyraża zgody na rozwód, przy czym 

odmowy tej nie można ocenić jako sprzecznej z zasadami współżycia społecznego, skoro w 

sprawie brak było podstaw do wysunięcia sugestii, aby małżonek odmawiający zgody na 

rozwód czynił to z zemsty, szykany lub osobistych korzyści. Za uzasadnione należy uznać 

również stanowisko, że orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne z uwagi na dobro dziecka, 

jeżeli materiał dowodowy sprawy daje podstawę do podzielenia obaw małżonka 

odmawiającego swej zgody na rozwód, że założenie przez małżonka żądającego rozwodu nowej 

rodziny może doprowadzić do zerwania kontaktów z dzieckiem. 

Uchwała SN z dnia 28 listopada 2012 r., III CZP 77/12, OSNC 2013, nr 5, poz. 62, LEX  

nr 1227986 

W sprawie o rozwód sąd może na wniosek jednego z małżonków orzec o obowiązku 

przyczyniania się do zaspokojenia w czasie trwania postępowania potrzeb rodziny, także 

obejmujących koszty utrzymania pełnoletnich dzieci. 

Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 5 czerwca 2012 r., III CZP 72/11, OSNC 2012, 

nr 12, poz. 135, LEX nr 1230228 

Porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie 

zwalnia sądu z obowiązku orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym (art. 58 § 1 

KRiO). 
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Wyrok SA w Białymstoku z dnia 28 października 2010 r., I ACa 458/10, OSAB 2010,         

nr 3, poz. 35-42, LEX nr 1112462 

1. Rozstrzygnięcie w wyroku rozwodowym w przedmiocie władzy rodzicielskiej jest 

obligatoryjne. Powinno być definitywne, jednoznaczne i wykonalne. 

2. Zarządzenia ograniczające władzę rodzicielską powinny być wydawane przy uwzględnieniu 

zasady prymatu rodziców w wychowywaniu dziecka oraz mając na względzie podmiotowość 

dziecka. Waga tych zasad i potrzeba ich uwzględniania wynika z postanowień Konwencji z 

dnia 20 listopada 1989 r. o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.), 

która ustanawia jednym z podstawowych praw dziecka prawo do wychowywania w swojej 

naturalnej rodzinie, jak też daje dziecku prawo do wyrażenia własnych poglądów we 

wszystkich sprawach jego dotyczących − stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka (art. 

9 ust. 1 i 2, art. 12). 

Postanowienie SN z dnia 27 lipca 2010 r., II CSK 16/10, LEX nr 749999 

Sądowy podział majątku wspólnego polega na podziale fizycznym rzeczy wchodzących w skład 

tego majątku (art. 211 k.c.), bądź na przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem 

odpowiedniej spłaty drugiego małżonka albo na sprzedaży rzeczy stosownie do przepisów 

kodeksu postępowania cywilnego (art. 212 § 2 k.c.). Dlatego istnienie orzeczenia sądowego             

o podziale całości lub części majątku wspólnego można przyjąć tylko wówczas, gdy w stosunku 

do wszystkich bądź części składników tego majątku zapadło jedno z rozstrzygnięć 

wymienionych w art. 211 i 212 § 2 k.c. Ich cechą charakterystyczną jest to, że albo same znoszą 

stosunek współwłasności do rzeczy podlegających podziałowi albo też umożliwiają osiągnięcie 

tego celu poprzez przymusową sprzedaż rzeczy w trybie przepisów kodeksu postępowania 

cywilnego. A contrario za sądowy podział majątku wspólnego nie może być uznane orzeczenie 

sądu, które nie zawiera jednego z wyżej wymienionych rozstrzygnięć w stosunku do rzeczy 

wchodzących    w skład tego majątku. W przypadku rozstrzygnięcia znoszącego współwłasność 

rzeczy przez jej sprzedaż w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego istotne jest, aby 

orzeczenie sądu zawierało stanowcze, bezwarunkowe i bezterminowe postanowienie o 

sprzedaży tej rzeczy. 

Wyrok SA w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2009 r., I ACa 906/09, LEX nr 628230 

Zgodnie z art. 58 § 1 KRiO w wyroku orzekającym rozwód sąd z urzędu orzeka, w jakiej 

wysokości każde z małżonków obowiązane jest do ponoszenia kosztów utrzymania i 

wychowania małoletniego dziecka. Nałożony na sąd obowiązek ma charakter bezwzględny. Sąd 
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więc musi rozstrzygnąć o obowiązku alimentacyjnym nawet wówczas, gdy strona nie zgłosiła 

żądania lub też oświadczyła, że rezygnuje z alimentów. Zasądzone w wyroku alimenty na rzecz 

małoletnich dzieci odnoszą skutek na okres przypadający po rozwodzie. 

Postanowienie SA w Katowicach z dnia 15 maja 2009 r., V ACz 252/09, LEX nr 508528 

Nie można utożsamiać braku dobra dziecka jedynie z uwagi na oddalenie obecnego zwykłego 

miejsca pobytu dziecka od sądu rozwodowego. 

Uchwała SN z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 73/08, OSNC 2009, nr 7-8, poz. 110, LEX      

nr 408414 

W wyroku orzekającym rozwód nie można orzec eksmisji małżonka, któremu przysługuje 

lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, stanowiące jego majątek osobisty (art. 

58 § 2 KRiO). 

Wyrok SN z dnia 27 października 2006 r., I CSK 190/06, LEX nr 233053 

1. Określając zakres kognicji sądu rozwodowego i podstawę do orzekania w zakresie 

stosunków między małżonkami ustawodawca musiał uwzględnić szczególny rodzaj więzi 

istniejących w stosunkach między małżonkami. Wynika on ze splotu relacji o charakterze 

osobistym i majątkowym, w tym zasad odnoszących się do współwłasności łącznej majątku 

wspólnego małżonków. Wzgląd na interes rodziny i potrzebę udzielenia ochrony 

małżonkowi, któremu druga strona uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie swoim rażąco 

nagannym postępowaniem, może wówczas przemawiać za ograniczeniem prawa 

majątkowego uprawniającego drugiego z małżonków do korzystania z mieszkania, przy 

zastosowaniu art. 58 § 2 KRiO. Ten rodzaj więzi między małżonkami ustaje w przypadku 

rozwiązania małżeństwa przez rozwód. 

2. Domaganie się eksmisji jednego z małżonków po orzeczeniu rozwodu nie powinno 

zastępować w swoich skutkach rozstrzygnięcia dotyczącego podziału majątku dorobkowego. 

Dopuszczenie takiej możliwości mogłoby powodować także brak spójności orzeczeń 

sądowych w różnych rodzajach postępowań. Nie można bowiem wykluczyć, że w sprawie o 

podział majątku dorobkowego mieszkanie przypadałoby np. rozwiedzionemu małżonkowi, 

który miałby obowiązek jego opuszczenia na podstawie wyroku eksmisyjnego nakazującego 

wydanie go osobie, która równocześnie nie ma już tytułu prawnego do korzystania z tego 

mieszkania w wyniku dokonanego podziału majątku dorobkowego. 
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Postanowienie SN z dnia 20 października 1999 r., III CZ 103/99, LEX nr 528179 

1. Stanowiące przedmiot zaskarżenia zawarte w wyroku rozwodowym orzeczenie o korzystaniu 

ze wspólnego mieszkania nie stanowi koniecznej części wyroku rozwodowego i może być 

przedmiotem odrębnego zaskarżenia, bez zaskarżenia wyroku rozwodowego jako całości. 

2. Sprawa o podział do korzystania, mimo jej rozstrzygnięcia na podstawie art. 58 § 2 KRiO  

w wyroku rozwodowym, nie traci nieprocesowego charakteru. O dopuszczalności kasacji            

w takich sprawach rozstrzyga przepis art. 5191 § 2 k.p.c., stanowiąc, że kasacja jest 

niedopuszczalna. 

Uchwała SN z dnia 5 lutego 2004 r., III CZP 113/03, OSNC 2005, nr 5, poz. 75, LEX            

nr 83395 

Sprawa o zmianę zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i 

sposobie jej wykonywania, zmierzająca do powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej 

jednemu z rodziców i ograniczenia władzy drugiego do określonych obowiązków i uprawnień          

w stosunku do osoby dziecka, jest sprawą o ograniczenie władzy rodzicielskiej w 

rozumieniu art. 509 pkt 1 k.p.c. 

Wyrok SN z dnia 18 lipca 2002 r., IV CKN 1249/00, LEX nr 80269 

1. Małżonek opuszczający wspólne mieszkanie dla zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju 

powinien być nadal traktowany, jakby we wspólnym mieszkaniu pozostawał. 

2. Ustalenia faktyczne stanowiące podstawę oceny prawnej (subsumcji) mogą być podważane 

w kasacji tylko w aspekcie przestrzegania ustawowych reguł budowy i wyjaśniania podstawy 

faktycznej 

Postanowienie SN z dnia 26 sierpnia 1999 r., III CKN 976/98, LEX nr 1216980 

1. Art. 1037 § 1 k.c. zostaje naruszony, gdy sąd orzekający odmawia uczestnikom prawa do 

umownego podziału dorobku albo ustaliwszy istnienie ważnej umowy orzeka w tym 

przedmiocie. 

2. Mieszkanie po rozwodzie przyznawane jest temu z małżonków, który sprawuje bezpośrednią 

pieczę nad dziećmi. 

Postanowienie SN z dnia 22 lipca 1998 r., I CKN 805/97, LEX nr 1216962 

W czasie trwania sprawy o rozwód nie może być prowadzone postępowanie dotyczące władzy 

rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków w sprawach 

objętych zakresem art. 443 k.p.c. i art. 58 § 1 KRiO. W razie ich zbiegu zastosowanie znajdują 
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reguły postępowania wynikające z art. 445 k.p.c. Sąd opiekuńczy może natomiast prowadzić, 

mimo toczącej się sprawy rozwodowej sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, których 

przedmiot jest inny niż sprawy rozwodowej, np. dotyczące udzielenia zezwolenia na dokonanie 

czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 

3 KRiO), wyznaczenia kuratora dla reprezentowania dziecka (art. 98 § 2 i art. 99 KRiO). 

Wyrok SN z dnia 28 listopada 1997 r., I CKN 329/97, LEX nr 1226940 

Art. 58 § 2 zd. 2 KRiO pozwala na orzeczenie w wypadku rozwodowym eksmisji małżonka, 

jeżeli ten swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. 

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.  

Wyrok SN z dnia 11 lutego 1997 r., II CKN 56/96, LEX nr 1027160 

Rażąco naganne postępowanie jednego z małżonków z reguły jest konsekwencją przypisania 

temu małżonkowi wyłącznej winy za rozkład pożycia małżeńskiego, o ile oczywiście spełniona 

jest dalsza przesłanka, tj. aby owo rażąco naganne postępowanie uniemożliwiało wspólne 

zamieszkiwanie. 

Uchwała SN z dnia 15 października 1991 r., III CZP 96/91, OSNC 1992, nr 6, poz. 91, 

LEX nr 3726 

Niedopuszczalne jest dochodzenie jednym pozwem żądania orzeczenia rozwodu oraz zniesienia 

wspólności majątkowej z datą wsteczną. 

Uchwała SN z dnia 29 maja 1987 r., III CZP 20/87, OSNC 1988, nr 10, poz. 127, LEX       

nr 3384 

Niezamieszczenie w wyroku orzekającym rozwód rozstrzygnięcia, w jakiej wysokości każde         

z małżonków obowiązane jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (art. 

58 § 1 KRiO), pociąga za sobą − w razie wniesienia rewizji w tym przedmiocie − uchylenie         

w całości wyroku orzekającego rozwód. 

Wyrok SN z dnia 10 czerwca 1983 r., I CR 208/83, LEX nr 530563 

1. Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania obejmuje w zasadzie każde 

mieszkanie rozwiedzionych małżonków, znajdujące się w ich dyspozycji, niezależnie od 

rodzaju, a nawet istnienia tytułu prawnego. Rozstrzygnięcie to reguluje tylko stosunki 

faktyczne między rozwodzącymi się małżonkami przez czas wspólnego zamieszkiwania, nie 
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stanowi jednak żadnego ograniczenia praw osób trzecich do mieszkania zajmowanego przez 

byłych małżonków. 

2. Osoba pozwana przez jednego ze współwłaścicieli o wydanie rzeczy wspólnej może powołać 

się na stosunek, łączący ją z innym współwłaścicielem, który ją podstawił w swoje prawa, 

gdy chodzi o korzystanie z rzeczy lub na umowę zawartą z tym współwłaścicielem. 

3. Zawarte w wyroku rozwodowym stosownie do art. 58 § 2 KRiO orzeczenie o sposobie 

korzystania z mieszkania przez rozwiedzionych małżonków, nie stoi na przeszkodzie 

wypowiedzeniu umowy użyczenia i zgłoszenia żądania eksmisji jednego z byłych małżonków 

przez współwłaściciela nieruchomości także wtedy, gdy współwłaścicielem tej 

nieruchomości jest drugi z małżonków. 

Wyrok SN z dnia 25 sierpnia 1981 r., III CRN 155/81, LEX nr 503248 

1. Przy ocenie dobra dziecka jako kryterium oceny w rozważanym zakresie władzy 

rodzicielskiej i zakresu kontaktów rozwiedzionych rodziców z dzieckiem, a zwłaszcza tego z 

rodziców, któremu sąd nie powierzył władzy rodzicielskiej, nie można abstrahować od 

stosunków osobistych między rodzicami, byłymi małżonkami. 

2. Sąd rozstrzygając o władzy rodzicielskiej powinien kierować się przede wszystkim dobrem 

dziecka oraz interesem społecznym, a nie interesem jednego czy obojga rodziców. 

Wyrok SN z dnia 6 maja 1981 r., III CRN 69/81, LEX nr 8320 

Postępowanie małżonka, które stanowi zagrożenie dla spokoju i zdrowia pozostałego małżonka 

czy małoletniego dziecka może być uznane za rażąco naganne w rozumieniu art. 58 § 2, zd. 2 

KRiO dopiero wtedy, kiedy obciąża go nie tylko postępowanie stanowiące zagrożenie dla 

spokoju i zdrowia wspomnianej osoby/ wspomnianych osób, lecz także − przyczyna tego 

postępowania. 

Uchwała SN z dnia 16 lutego 1977 r., III CZP 2/77, OSNC 1977, nr 11, poz. 201, LEX         

nr 2116 

Orzeczeniu w myśl art. 58 § 2 zd. 1 KRiO o sposobie korzystania przez rozwodzących się 

małżonków ze wspólnego mieszkania − także lokalu spółdzielczego − nie stoi na przeszkodzie 

okoliczność, że jeden z małżonków nie przebywa w tym mieszkaniu, wskutek przejściowego 

opuszczenia go bez zrzeczenia się praw do zajmowania tego mieszkania. 
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Wyrok SN z dnia 9 czerwca 1975 r., III CRN 155/75, OSP 1976, z. 6, poz. 118, LEX              

nr 4977 

Okoliczność, że obowiązek alimentacji dzieci został uregulowany prawomocnym wyrokiem 

przed wszczęciem sprawy o rozwód, nie zwalnia sądu orzekającego rozwiązanie małżeństwa od 

rozstrzygnięcia tej kwestii w wyniku rozwodowym. Jednakże jeśli w tym zakresie nie zaszła 

zmiana stosunków, sąd ten powinien stwierdzić w sentencji, że świadczenia alimentacyjne są 

określone w poprzednio wydanym wyroku. W razie natomiast zmiany stanu faktycznego, 

uzasadniającego modyfikację wysokości alimentów, sąd orzekający rozwód powinien nawiązać 

do wyroku zasądzającego alimenty, aby uniknąć w ten sposób wątpliwości przy egzekucji
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ROZDZIAŁ 2 

ROZWODZIMY SIĘ 
 

W rozdziale tym krok po kroku prześledzimy czynności podejmowane przez sąd, jakich 

możesz się spodziewać w trakcie procesu. Opis zdarzeń jest wprost wyartykułowany z 

przepisów prawa oraz poparty naszymi obserwacjami poczynionymi na sali rozpraw. Taka 

forma prezentacji czynności podejmowanych w trakcie procesu będzie prostsza do 

przyswojenia aniżeli próba samodzielnego przebrnięcia przez przepisy kodeksów. Postaramy 

się wyłuskać te aspekty, które na gruncie toczącego się postępowania powinny Cię zaciekawić 

najbardziej. Dzięki temu idąc do sądu poczujesz się nieco pewniej, gdyż nie będzie Ci 

towarzyszył już w takim stopniu strach przed nieznanym.  

 

2.1. Zabezpieczenie powództwa 

Zabezpieczenia powództwa pozostaje aktualne zarówno przed wszczęciem postępowania, 

jak i w jego trakcie, o czym mówi art. 730 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: W każdej 

sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać 

udzielenia zabezpieczenia. Zaś § 2 stanowi: Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem 

postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego 

dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie 

roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił. 

Wyraźna tendencja do kreowania takiego roszczenia w trakcie procesu najczęściej ma 

miejsce w pierwszym piśmie w sprawie, czyli w pozwie rozwodowym albo w odpowiedzi na 

pozew. Instytucja zabezpieczenia powództwa ma na celu ochronę Twoich roszczeń na czas 

trwania procesu. Zdarza się, że niekiedy postępowania trwają latami. Dotyczy to głównie 

rozpraw rozstrzygających o winie w szczególności, gdy są małoletnie dzieci. W takich 

sytuacjach sąd zobligowany jest przesłuchać szerokie grono świadków, zwrócić się do 

odpowiednich instytucji, a niekiedy przeprowadzić wywiad środowiskowy czy wystąpić o 

opinię do Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS), a czas ucieka.  

Inny wątek porusza natomiast art. 7301 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: Udzielenia 

zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni 

roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zaś zgodnie z § 2 tego samego 
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przepisu:  Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia 

uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny 

sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Co to 

oznacza? 

Roszczenie należy uznać za uprawdopodobnione jeśli fakty przez nas powołane są na tyle 

wiarygodne i przekonywające, że istnieje realna szansa uwzględnienia naszego wniosku bez 

konieczności przedstawienia dowodów.  

Skupmy się teraz na treści samego wniosku. Co powinien zawierać? Zgodnie z art. 736 § 1 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien 

odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) 

wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy 

zabezpieczenia; 2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. 

Zatem, w przeciwieństwie do wniosków wiodących pozwu i odpowiedzi na pozew zadanie 

w przypadku zabezpieczenia jest nieco łatwiejsze, gdyż nie wymaga się od zainteresowanego 

dowodzenia, a jedynie uprawdopodobnienia. Dobrym przykładem uzasadniającym kreowanie 

wniosku o zabezpieczenie jest sytuacja, w której  jeden z rodziców pozostający z dziećmi nie 

ma środków do życia, bo drugi rodzic (dotychczasowy żywiciel rodziny) postanowił odciąć 

rodzinę od źródła dochodu lub w sposób znaczący ograniczył kwoty przeznaczane na ten cel. 

Innym przykładem uzasadniającym skorzystanie z instytucji zabezpieczenia jest sytuacja,          

w której trwa walka o władzę rodzicielską albo rodzicowi niewiodącemu utrudnia, a niekiedy 

uniemożliwia się wykonywania kontaktów z dzieckiem. To jedynie przykłady, jednak jak 

bardzo aktualne. Wiadomym jest, że proces bardzo często nie przebiega w miłej atmosferze, 

gdzie strony idą sobie na wzajemne ustępstwa. Jest dużo emocji, trwa walka – niekiedy o 

wszystko. Dla takich właśnie sytuacji ustanowiono instytucję zabezpieczenia powództwa, a jej 

zakres zastosowań ma bardzo szeroki wachlarz. Jednak my skupimy się na jej zastosowaniu w 

sprawie, która pozostaje przedmiotem tej publikacji, a mianowicie w sprawie o rozwód.   

Co istotne, wniosek o zabezpieczenie powództwa możesz złożyć w trakcie trwania 

postępowania po raz pierwszy, jeśli pojawi się sytuacja uzasadniająca skorzystanie ze 

wskazanej instytucji, po raz kolejny w tej samej kwestii jeśli dotychczasowa sytuacja będąca 

podstawą do wydania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia uległa zmianie. Wówczas 

żądamy zmiany postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia. Bardzo często zdarza się, że 

takie wnioski formułowane są już w pierwszym piśmie w sprawie. Plusem takiej sytuacji jest 

nieodpłatność takiego wniosku. W późniejszym terminie, o ile nie jesteś stroną dochodzącą 

roszczeń alimentacyjnych, będziesz zmuszona uiścić opłatę od wniosku o zabezpieczenie 
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powództwa. Aktualnie wynosi ona 100 zł. Dowód jej uiszczenia musi każdorazowo stanowić 

załącznik do pisma w postaci, np. wydruku potwierdzenia jej opłacenia. 

Pamiętaj, że nie można kreować wniosków na zaś, a ich uzasadnienie każdorazowo musi 

być aktualne. Co to oznacza w praktyce? Sąd uwzględni tylko taki wniosek, który znajduje 

oparcie w zaprezentowanych przez Ciebie faktach. Tylko należycie i rzetelnie uzasadnione 

wnioski spotkają się z pozytywnym rozstrzygnięciem. Niemniej jednak nie można poprzestać 

na twierdzeniach wyłącznie odnoszących się do wniosków wiodących pisma. Roszczenia 

dotyczące zabezpieczenia należy osobno uargumentować i wyartykułować tak, aby stanowiły 

wyodrębnioną część. Nie jest to zabieg konieczny, lecz pożądany. Z pewnością taka forma ich 

redakcji zminimalizuje ryzyko przypadkowego pominięcia w gąszczu informacji ogólnych. 

Jeśli zaś argumentacja dotycząca wniosków wiodących pozostaje aktualna również w zakresie 

zabezpieczenia warto taką okoliczność podkreślić. Chyba zgodzisz się z tym, że lepiej zrobić 

więcej aniżeli mniej. W ten sposób stawiasz sprawę jasno, bez wątpliwości interpretacyjnych 

odbiorcy pisma, czyli sądu. 

Jakie roszczenia w rozwodzie zabezpieczamy najczęściej? 

1. Miejsce pobytu dziecka. 

2. Kontakty z dzieckiem. 

3. Koszty utrzymania rodziny. 

Poniżej zaprezentujemy najważniejsze informacje na temat tego, kiedy warto zwrócić się 

do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie w trzech powyżej wskazanych przypadkach, a także na 

jakich argumentach warto bazować. Oczywiście każda sytuacja jest inna, jednak pragniemy 

zaprezentować Ci te najbardziej powszechne i tendencyjne. 

2.1.1. Zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka 

Podstawą w tego roszczenia jest art. 755 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC): 

Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia      

w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów 

przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególności sąd może: 4) 

uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem. 

Co istotne, zgodnie z art. 7561 Kodeksu postępowania cywilnego: W sprawach dotyczących 

pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem sąd orzeka w przedmiocie 

zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy, chyba że chodzi o wypadek niecierpiący zwłoki. 
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Przeprowadzenie rozprawy w tym przedmiocie jest niezwykle istotne, ponieważ materia ta 

dotyka kwestii bardzo osobistych, o których najlepszą wiedzę mają strony. Sąd podejmuje 

bardzo ważne decyzje rzutujące na dalsze życie osób, które w sprawie nie uczestniczą, a 

mianowicie dzieci. Dlatego tak istotnym jest m. in. wysłuchanie każdego z rodziców, w 

szczególności w zakresie potrzeb ich dzieci. Kiedy zaś zachodzi wypadek niecierpiący zwłoki? 

Z pewnością wtedy, gdy dobro dziecka jest zagrożone.  

Przechodząc do konkretów, warto odpowiedzieć na pytanie: Co skłania Cię do podjęcia 

decyzji o sformułowaniu wniosku o zabezpieczenie w przedmiocie miejsca pobytu dziecka? 

Jeśli każde z Was poczuwa się do opieki nad dzieckiem, uznaje się za rodzica wiodącego, przy 

którym dziecko powinno na co dzień przebywać, a relacje między Wami są napięte to jest to 

odpowiedni czas i miejsce, aby sformułować wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka.  

O władzy rodzicielskiej mowa była w pierwszym rozdziale. Co do zasady władza 

rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom na równi. Jeżeli w trakcie rozwodu, czy nawet 

jeszcze wcześniej podjęliście decyzję o rozłące, to jedno z Was wyprowadza się i naturalną 

konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność podjęcia decyzji z kim dziecko ma 

przebywać na co dzień. Jeśli jesteście zgodni co do tej kwestii to dalszą część opracowania 

możecie pominąć, ale co jeśli nie? No właśnie. Niekiedy mężczyzna pod wpływem emocji 

podejmuje decyzję o wyprowadzce, tym samym porzucając w pewnym sensie rodzinę. Czasami 

kobieta decyduje się na ten desperacki krok, a nawet zdarza się, że podejmuje decyzję o 

zabraniu ze sobą dzieci często bez wiedzy ojca. To trudny moment. Sytuacja rodzinna tych osób 

jest skomplikowana i tak naprawdę trudno mówić, które wyjście należy uznać za właściwe. 

Przecież nierzadko zdarza się, że w tle jest przemoc, nałóg lub inne trudności, które zmuszają 

jednego z małżonków do podjęcia decyzji o rozstaniu i wyprowadzce. Kiedy kobieta decyduje 

się na opuszczenie wspólnego mieszkania wspólnie z potomstwem zazwyczaj kieruje się ich 

dobrem. Chce zaoszczędzić im obrazów mogących zapaść w pamięci na bardzo długo. 

Przedstawmy to na przykładzie. W domu występuje przemoc względem kobiety. Ona decyduje 

się na ucieczkę, zabiera dzieci. Co robi mąż? Zgłasza ten fakt na Policji. I co dalej? Jak 

wspominałyśmy, Policja nie jest władna, żeby decydować przy kim dziecko ma pozostać, tym 

bardziej jeśli oboje rodziców prezentuje przeciwstawne wersje, a zarazem żadnemu z nich 

władza rodzicielska nie została ograniczona. Organy ścigania wówczas są bezradne. 

Wymagane jest rozstrzygnięcie sądu, które sprecyzuje, przy którym z rodziców w czasie 

trwania postępowania dziecko powinno przebywać na stałe. Gdy sąd ustali miejsce pobytu przy 

matce nie powinnaś się obawiać, że dziecko po odbytych kontaktach z ojcem nie wróci do 

domu. Gdyby faktycznie tak się zdarzyło, jako osoba posiadająca decyzję sądu precyzującą 
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miejsce stałego pobytu dziecka Policja będzie władna egzekwować od niesubordynowanego 

małżonka oddanie dziecka rodzicowi, który w świetle prawa został uznany za wiodącego.  

Reasumując, miejsce pobytu dziecka ustala się, gdy rodzice już wspólnie nie zamieszkują, 

a zachodzi pomiędzy nimi różnica zdań co do tego przy kim dziecko powinno na co dzień 

przebywać. W kontekście końcowego rozstrzygnięcia, a zatem gdy nie chodzi już o 

zabezpieczenie, zaś o uregulowanie tej kwestii na stałe może zdarzyć się, że punkt wyroku 

dotyczący pobytu dziecka będzie pominięty. Zdarzy się tak, gdy sąd przyzna władzę 

rodzicielską jednemu z rodziców, a drugiemu ograniczy ją do współdecydowaniu o istotnych 

sprawach dziecka. Wówczas założyć należy, że miejsce pobytu dziecka jest przy tym rodzicu, 

któremu przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej. Rozgranicz jednak kwestię końcowego 

rozstrzygnięcia od wniosku o zabezpieczenie. Zabezpieczenie powództwa w zakresie miejsca 

pobytu dziecka stanowi jedynie etap wstępny ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie 

władzy rodzicielskiej. Nie oznacza to jednak, że jeśli miejsce pobytu dziecka zostanie określone 

przy jednym z rodziców wówczas wykluczy to możliwość odmiennego ukształtowania 

rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej. Bieg zdarzeń przecież może się odwrócić, 

mogą wyjść na jaw nowe okoliczności uzasadniające odmienne rozstrzygnięcie. Sąd przecież 

podejmuje ważną decyzję. Ma na uwadze, że dotyczy ona losu dziecka i nie może ot tak 

zmieniać toku rozumowania i finalnej decyzji. Sąd baczy przede wszystkim na dobro 

małoletniego, jego zadaniem jest wydanie orzeczenia z jak najmniejszym uszczerbkiem dla 

niego. W sytuacji, gdy rodzice prezentują odmienne wersje bardzo często sąd decyduje się na 

skorzystanie z pomocy profesjonalistów OZSS (o których mowa była w pierwszym rozdziale). 

Jakie przesłanki decydują o ustaleniu miejsca pobytu u jednego z rodziców? Tutaj aktualna 

pozostaje argumentacja zaprezentowana w podrozdziale o władzy rodzicielskiej. Przede 

wszystkim zwracana jest szczególna uwaga na więź emocjonalną dziecka z każdym z rodziców 

oraz dotychczasowy udział w jego wychowaniu każdej ze stron. Nie bez znaczenia pozostaje 

również wiek dziecka i predyspozycje wychowawcze.   

 

Przykład wniosku o zabezpieczenie powództwa w przedmiocie kontaktów 

Wnoszę o zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania poprzez ustalenie miejsca 

pobytu małoletniego/małoletniej (imię i nazwisko dziecka) przy powódce. 
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2.1.2. Zabezpieczenie kontaktów 

Podstawa prawna dotycząca zabezpieczenia miejsca pobytu dziecka pozostaje aktualna 

również w przypadku kontaktów − art. 755 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Na tę 

sytuację można spojrzeć dwojako. Co do zasady, rodzicem ubiegającym się o zabezpieczenie 

kontaktów będzie ten, któremu te kontakty są ograniczane, utrudniane albo nawet całkowicie 

uniemożliwiane, ale nie zawsze. Można przecież wyobrazić sobie również sytuację, w której 

kwestia ta nie jest doregulowana, a przez to wykorzystywana przez rodzica, u którego dziecko 

nie przebywa na co dzień. Zaś rodzic wiodący nie chce ograniczać kontaktu dziecka z drugim, 

ale przeszkadza mu to, że pewne ustne ustalenia nie są respektowane i często zaburza to 

codzienne funkcjonowanie rodziny. Tym bardziej, że polubowne próby rozwiązania problemu 

są bagatelizowane przez rodzica, który frywolnie decyduje o kontakcie z dzieckiem, np. 

odwożąc go później aniżeli w ustaleniach z rodzicem wiodącym albo dzwoniąc do dziecka w 

różnych porach dnia i rozpraszając je przy czynnościach dnia codziennego. Wtedy sam rodzic, 

u którego dziecko na stałe przebywa może wystąpić z takim wnioskiem ażeby jednoznacznie 

zakreślić granice, które notorycznie w świetle ustnych ustaleń są przekraczane. Kwestia 

kontaktów została szeroko poruszona w rozdziale pierwszym w kontekście wniosków 

formułowanych w pozwie. Raz jeszcze wymaga podkreślenia fakt, że na zgodny wniosek stron 

sąd może nie orzekać o kontaktach (mowa o wniosku wiodącym prowadzącym do 

definitywnego rozstrzygnięcia rozwodowego). Jeśli zaś chodzi o zabezpieczenie w przedmiocie 

kontaktów na czas trwania procesu wniosek, podobnie jak w przypadku pozostałych aspektów, 

pozostaje fakultatywny i uzależniony jest od okoliczności. Dlatego też, jeśli jeszcze przed 

wszczęciem sprawy o rozwód albo w trakcie trwania postępowania dogadujecie się w kwestii 

kontaktów z dzieckiem nie ma podstaw, aby taki wniosek formułować. Co warto podkreślić – 

jest to tematyka, która może ewoluować. Co to oznacza? Jeśli kontakty z dzieckiem zostaną 

zabezpieczone, ale zmieniły się przesłanki możesz występować z wnioskiem o zmianę 

pierwotnego postanowienia zabezpieczającego. Z pewnością będzie się to wiązało z 

koniecznością wniesienia nowej opłaty i uprawdopodobnienia zmiany sytuacji uzasadniającej 

nowe rozstrzygnięcie w przedmiocie zabezpieczenia.  

Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja, kiedy początkowo sąd ogranicza się do 

zabezpieczenia kontaktów rodzica niewiodącego do spotkań w trakcie dnia (np. zważywszy na 

wiek dziecka czy silną więź z rodzicem wiodącym). Jeśli rodzic, u którego dziecko na co dzień 

nie przebywa dojdzie do przekonania, że więź z dzieckiem pogłębiła się na tyle, żeby kontakty 

mogły ulec rozszerzeniu to może pokusić się o sformułowanie nowego wniosku podając 
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argumenty przemawiające za tym, iż rozszerzenie kontaktów z jednodniowych na weekendowe 

nie zaburzy funkcjonowania dziecka, w szczególności gdy wolę w tym zakresie przejawia ono 

samo. Może wystąpić także sytuacja odwrotna. Jeśli jako rodzic wiodący dostrzegasz, że 

bezpośredni kontakt z drugim rodzicem stanowi zagrożenie dla Twojego dziecka również 

poinformuj o tym sąd. Być może zajdzie potrzeba zmiany sposobu wykonywania kontaktów, 

np. poprzez ich ustanowienie w Twojej obecności. Co istotne, podobnie jak w przypadku 

pozostałych wniosków o zabezpieczenie, fakty przemawiające za rozstrzygnięciem o jakie się 

ubiegamy wystarczy jedynie uprawdopodobnić. Nie ma konieczności dowodzenia, co jest 

znaczącym ułatwieniem dla strony kreującej wniosek. Zyskuje ona bowiem czas, który z 

pewnością poświęciłaby na gromadzenie dowodów na podawane okoliczności. Jeśli jednak 

możesz okazać się dowodem na fakty przez siebie opisywane, oczywiście zrób to. Wówczas 

szansa na wydanie rozstrzygnięcia w oczekiwanym przez Ciebie kształcie wzrasta. Jakie 

dowody mogą pomóc? Może to być korespondencja SMS-owa z drugim rodzicem,  może to 

być również dokumentacja zdjęciowa. Jest wiele wariatów. Każda sytuacja jest inna i warto 

zastanowić się, co w naszym przypadku może pomóc w wykazaniu racji prezentowanych przed 

sądem.  

 

Przykład wniosku o zabezpieczenie powództwa w przedmiocie kontaktów 

Wnoszę o zabezpieczenie kontaktów pozwanego z małoletnim/małoletnią (imię i nazwisko 

dziecka) na czas trwania postępowania w ten sposób, że pozwany będzie miał prawo do 

widywania się z dzieckiem:  

1. w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca poczynając od godziny 10:00 do godziny 13:00 

poza miejscem zamieszkania dziecka,  

2. w każdą środę od godziny 18:00 do godziny 19:00 za pomocą środków do porozumiewania 

się na odległość. 

2.1.3. Zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny 

Czym różni się zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny od pozostałych zabezpieczeń? 

W tym przypadku wystarczy jedynie uprawdopodobnienie roszczenia. Zgodnie z art. 753 § 1 

Kodeksu postępowania cywilnego: W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na 

zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej 

sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie 

istnienia roszczenia. 
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Przechodząc do dywagacji na temat tego zagadnienia należy zwrócić uwagę, że podobnie 

jak pozostałe kwestie będące przedmiotem rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym, również        

i ta może być przedmiotem wniosku o zabezpieczenie powództwa na czas trwania 

postępowania. Nasze doświadczenie wskazuje na dużą tendencyjność występowania z tego 

typu wnioskiem. Rzadko zdarza się, żeby rodzic, przy którym dziecko pozostało takiego 

wniosku nie formułował. Dlaczego? Ponieważ nikt z nas nie lubi pozostawać w stanie 

niepewności uzależniając się od woli drugiej osoby, tym bardziej, gdy w tle pojawia się konflikt 

małżeński. Przeważnie konieczność wystąpienia z tego typu żądaniem podyktowana jest 

postawą rodzica, który od rodziny odszedł. Oświadcza, że płaci, ale robi to nieregularnie 

zarówno jeśli chodzi   o wysokość kwoty i termin, a tymczasem dzieci mają potrzeby tu i teraz, 

nie za miesiąc czy rok. Bywa również i tak, że w okresie przed i około rozwodowym rodzic, 

który się wyprowadził przeznacza niewielką część swojego wynagrodzenia, argumentując, że 

przecież drugi rodzic też zarobkuje, a nadto otrzymuje dodatkowe świadczenie wychowawcze 

(tzw. 500 plus). O tym, przy którym rodzicu dzieci częściej pozostają nie wymaga głębszej 

analizy. Panuje powszechne przeświadczenie, że opieka nad dzieckiem zazwyczaj zostaje 

przyznana matce. Niemniej jednak nie można wykluczyć wersji przeciwnej, które zdarzają się, 

jednak w dalszym ciągu pozostają w zdecydowanej mniejszości. Tytułem wtrącenia wskazać 

należy, iż rozwód zaskakuje nas na różnych etapach życia. Nie ulega wątpliwości, że koniec 

małżeństwa może mieć wpływ na nasze finanse w najbliższych miesiącach po rozstaniu. Czas 

kiedy zdamy sobie sprawę, że to koniec relacji z współmałżonkiem jest istotny. Gdyby uciec 

się do klasycznego przykładu pary w wieku średnim bardzo często kobiety reagują po prostu 

za późno. Łudzą się, że mąż się opamięta, albo że związek da się jeszcze naprawić, że są dzieci, 

wspólny majątek i tyle wzajemnych spraw. Generalnie mężczyźni wykazują się znacznie 

chłodniejszą kalkulacją. Powiedzenie „Kto pierwszy ten lepszy” jest trafione. Kobieta orientuje 

się, że jest kilka kroków za mężem kiedy zderza się ze stwierdzeniem, że uznaniowa kwota 

przelana przez męża na utrzymanie rodziny wystarczy. Efekt jest taki, że kobieta często zostaje 

z ograniczonymi finansami i dziećmi, które potrzebują podwójnej uwagi i wparcia w nowej dla 

nich sytuacji, a i w pracy wcale nikt nie będzie dawał jej szczególnych przywilejów tylko 

dlatego, że mąż odszedł.  

Warto zatem zadbać o to, żeby złożyć wniosek o zabezpieczenie kosztów utrzymania 

rodziny czy to w pozwie rozwodowym, czy w odpowiedzi na ten pozew. To pozwala 

zagwarantować stały przypływ środków jeszcze w trakcie postępowania rozwodowego, które 

może trwać latami. Co ciekawe, niekiedy koszty utrzymania rodziny okazują się zbawienne, 

gdyż mogą uwzględniać nie tylko koszty związane z utrzymaniem dzieci, ale również koszty 
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utrzymania małżonka, przy którym pozostają dzieci. Koszty te mają zniwelować dysproporcję 

w sytuacji finansowej obu małżonków, która powstała po rozstaniu. Warto zatem złożyć 

wniosek, rzetelnie go uzasadnić, najlepiej wypisując comiesięczne wydatki wraz z konkretnymi 

kwotami przypadającymi na ten cel. Jeśli wydatki zostały opisane w kontekście alimentów to 

nie ma potrzeby ich powielania, wystarczy powołanie się na ten fakt, przy uzasadnianiu 

wniosku o zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny. 

Aby dobrze zrozumieć konstrukcję ponoszenia kosztów przez małżonków w trakcie 

trwania małżeństwa należy wskazać na art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Oboje 

małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i 

majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek 

założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na 

osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Zgodnie z ww. przepisem jednym z obowiązków osób pozostających w małżeństwie jest 

konieczność przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Nie jest to więc prawo czy 

możliwość lecz obowiązek, którego niewypełnianie skutkować będzie koniecznością 

zabezpieczenia roszczenia. Należy również zwrócić uwagę na sformułowanie według swoich 

sił oraz możliwości zarobkowych, co jasno wskazuje, że przyczynianie się musi mieć charakter 

racjonalny. Nie można zobowiązać kogoś do przekazywania na rzecz drugiej osoby całości lub 

znacznej części wynagrodzenia, trzeba zapewnić środki na utrzymanie się osoby obowiązanej 

do współponoszenia kosztów utrzymania rodziny. Ustawodawca uzależnił więc kwotę 

partycypacji od zarobków. Co istotne, w przypadku, gdy osoba ma wykształcenie czy 

doświadczenie, a pomimo tego celowo nie wykorzystuje potencjału w celu zaniżenia alimentów 

czy kosztów utrzymania rodziny, sąd może zobowiązać do uiszczania kwoty przekraczającej 

wynagrodzenie obowiązanego. Ponadto, sąd będzie baczył na osobiste starania jakie ponosi 

jedna ze stron w przypadku posiadania wspólnych dzieci lub pracy we wspólnym 

gospodarstwie domowym. Dzieci zwykle spędzają czas z jedną ze stron postępowania i to ona 

zajmuje się ich wychowaniem i opieką  na co dzień. Ustawodawca miał świadomość takiego 

stanu rzeczy, dlatego też zawarł zapis uwzględniający przyczynianie się do zaspokajania 

potrzeb rodziny poprzez świadczenie osobistych starań, którą powinniśmy poczytywać właśnie 

jako świadczenie opieki na rzecz dzieci. Warto w tym miejscu podkreślić, że wzmożone 

osobiste starania matki mogą sprawić, że udział ojca w kosztach utrzymania dziecka nie będzie 

przekraczał połowy. Kwestia wpływu ponoszenia trudu wychowania dzieci na kształtowanie 

proporcji w finansowym utrzymaniu dzieci omówiona została w podrozdziale 1.3.  
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Wniosek o zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny można złożyć zarówno w 

odrębnym piśmie procesowym, jak i w treści samego pozwu. Powyższy wniosek, jeżeli został 

złożony na późniejszym etapie postępowania przez osobę uprawnioną do uzyskania 

zabezpieczenia, nie podlega opłacie. W piśmie należy wprost wskazać wysokość żądanej przez 

nas kwoty, a także uprawdopodobnić ponoszenie kosztów przez rodzinę uzasadniających 

zasądzenie kwoty w żądanej wysokości. Warto podkreślić, że koszty te powinny być 

usystematyzowane z rozpisaniem stosunkowym w zależności od liczby domowników i rodzaju 

wydatków, co jest bardziej czytelne dla sądu. Jest wielce prawdopodobne, że sędzia zechce 

skorzystać z naszego pisma i jeżeli pominiemy wydatek w trakcie przesłuchania może z 

łatwością nas o to dopytać. Za pomocnicze mogą posłużyć nam koszty zaprezentowane zgodnie 

z wytycznymi dotyczącymi wniosku o alimenty. Tam zaprezentowano podział kosztów na 

związane z utrzymaniem mieszkania oraz osobno wydatki dotyczące usprawiedliwionych 

potrzeb każdego dziecka. Również na gruncie uzasadnienia wniosku o zabezpieczenie można je 

uznać za w pełni miarodajne. Posiłkując się powyższym, do pełnego zaprezentowania ogólnych 

kosztów rodziny w skali miesiąca wystarczy dopisać wydatki osoby ubiegającej się o koszty 

utrzymania rodziny, czyli jednego z rodziców. Poniżej prezentujemy przykładowe zestawienie 

usprawiedliwionych wydatków: 

1. Wyżywienie. 

2. Odzież/obuwie. 

3. Kosmetyki.  

4. Leczenie, lekarstwa i suplementy diety. 

5. Dojazdy do pracy. 

6. Kultura i rozrywka. 

7. Wypoczynek letni/zimowy. 

8. Kosmetyczka/fryzjer. 

9. Karnet na siłownię/basen. 

10. Kursy doszkalające. 

Podsumowując, aby wyliczyć racjonalną kwotę o jaką możesz ubiegać się tytułem kosztów 

utrzymania rodziny, w pierwszej kolejności należy zsumować wydatki, które przeznaczasz na 

utrzymanie mieszkania, dzieci oraz siebie. W ten sposób uzyskasz ogólną pulę wydatków 

rodziny. Gdy będziesz dysponowała już konkretną kwotą, dalsza część działań będzie 

uzależniona od sytuacji w jakiej się znajdujesz. Kontynuując przykład, że to Ty dotychczas w 

przeważającej mierze dbałaś o dom, o wychowanie dzieci, przez co pracowałaś w 
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ograniczonym zakresie, zaś mąż był głównym żywicielem rodziny, piął się po szczeblach 

kariery, a przez to zarobkował nieporównywalnie więcej to jego udział w pokryciu tej ogólnej 

puli wydatków rodziny powinien być większy. Zilustrujmy to na przykładzie: ogólna pula 

wydatków wynosi 6.000 zł. Możemy pokusić się o sformułowanie wniosku o zabezpieczenie 

kosztów utrzymania rodziny na poziomie kwoty 4.000 zł, a nawet 5.000 zł, w zależności od 

tego, jaką konkretnie sumę Ty zarabiasz, a jaką Twój małżonek. Pamiętaj, że kwota, którą 

wskażesz jako ogólny koszt utrzymania rodziny musi być racjonalna, nie może przekraczać 

waszych możliwości zarobkowych, gdyż sąd poweźmie wątpliwość co do wiarygodności 

podawanych przez Ciebie wydatków. Co więcej, zobowiązanie, którego zażądasz od męża 

tytułem kosztów utrzymania rodziny również nie może odstawać od jego możliwości 

zarobkowych. Inną kwestią jest fakt, gdy małżonek za wszelką cenę chce zaniżyć uzyskiwany 

przez siebie dochód. Wówczas na Tobie ciąży inicjatywa dowodowa w celu wykazania jak jest 

naprawdę, o czym mowa była w części 1.3 opracowania. 

Analiza zagadnienia zabezpieczeń prowadzi do ogólnego przekonania, że bardzo często 

argumentacja dotycząca wniosków wiodących w pozwie rozwodowym pokrywa się z 

argumentacją w przedmiocie zabezpieczeń. Niemniej jednak pamiętaj, żeby niezależnie od 

powyższego w uzasadnieniu formułowanego pisma uzasadnić wniosek o zabezpieczenie. 

Należy przede wszystkim uprawdopodobnić, że wydanie niejako przejściowego 

rozstrzygnięcia uzasadnione jest zaistniałą sytuacją i potrzebne jest tu i teraz, nie zaś dopiero w 

wyroku. 

 

Przykład wniosku o zabezpieczenie powództwa w przedmiocie kosztów utrzymania rodziny 

Wnoszę o zabezpieczenie na czas trwania niniejszego postępowania kosztów utrzymania 

rodziny poprzez zobowiązanie pozwanego (imię i nazwisko) do łożenia kwoty (kwota) 

miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu, do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, z 

ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat. 

 

2.2. Wspólność majątkowa 

Kilka słów warto przeznaczyć zagadnieniu wspólności majątkowej. Dlaczego to tak ważne 

już na etapie rozwodu? Z chwilą zawarcia małżeństwa między partnerami powstaje wspólność 

majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe i prawa nabyte w czasie jej trwania przez oboje 
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małżonków lub przez jednego z nich. Powszechnie ten „cały worek”, do którego zbieramy 

wszystko przez wiele lat nazywamy majątkiem wspólnym.  

2.2.1. Co w przypadku ustania wspólności będziemy mogli podzielić 

Warto przyjrzeć się co można zaliczyć, w myśl przepisu Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego, do majątku wspólnego. Katalog wskazany poniżej uzupełniony jest o 

praktyczny komentarz autorów. A zatem: 

1. Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z 

małżonków. 

Najczęściej tuż po rozstaniu właśnie te dochody w mgnieniu oka znikają z konta, co jest 

zwykle tłumaczone wzmożonymi wydatkami. Okazuje się zatem, że mąż wyprowadził się          

i musiał wynająć dla siebie mieszkanie albo nagle ujawniła się alergia i należało 

powymieniać wszystkie pościele/ poduszki … wyobraźnia nie w każdym, ale w dużej części 

przypadków naprawdę nie zna granic. Morał zatem jest taki, że przedłużanie wspólności 

majątkowej, która praktycznie jest już martwym tworem jest bezcelowe. Oczywiście mamy 

na myśli przypadki skrajne, kiedy konflikt jest naprawdę nabrzmiały i sprzeczacie się o 

każdą przysłowiową złotówkę. W takiej sytuacji mąż, mając ogląd na sytuację, nie będzie 

gromadził oszczędności na rachunku bankowym mając świadomość, że sąd w każdej chwili 

może zobowiązać go do zobrazowania jego sytuacji finansowej. 

2. Dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.   

Pod tym pojęciem kryją się m.in. dochody z najmu nieruchomości i bez znaczenia pozostaje, 

do którego majątku wchodzi nieruchomość. 

3. Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego 

każdego z małżonków. 

4. Kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 

568, 695 i 875). 

Wypada również dodać, że przedmioty zwykłego urządzenia domowego są objęte wspólnością 

ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, 

chyba że spadkodawca lub darczyńca wyraźnie postanowił inaczej. 
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2.2.2. Darowizny i spadki poza majątkiem wspólnym, czyli co wydaje się być wspólne, a 

jest tylko męża lub tylko Twoje 

Warto zwrócić uwagę na zakres praw objęty pojęciem majątku osobistego każdego z 

małżonków. Nie raz i nie dwa w kancelariach słyszy się, że „my” mamy do podziału dom, 

mieszkanie, czy nieruchomość gruntową. Co prawda majątek dostaliśmy od jego rodziców, ale 

to był prezent ślubny dla „nas”. Niestety im bardziej w to wierzymy, tym trudniej przełknąć 

fakt, że cel jaki przyświecał w czasie przekazywania nieruchomości, a zapis który znajdziemy 

w dokumentach to dwie zupełnie różne sprawy. Bardzo częstym schematem jest przekazywanie 

gruntów lub domów jednemu z małżonków w formie darowizny, lub nabywanie tychże dóbr              

w drodze spadkobrania przez jednego z małżonków. Oznacza to, że majątek ten należy tylko         

i wyłącznie do tego z małżonków, któremu został przekazany. Częstym problemem bywa także 

sytuacja, w której małżonkowie za wspólne pieniądze budują dom na gruncie, który mąż 

otrzymał od swoich rodziców. Warto uprzednio pomyśleć o tym, żeby wraz z rozpoczęciem 

prac uregulować własność nieruchomości gruntowej rozszerzając ją na drugiego małżonka. 

Pozwoli to oszczędzić ciężkiego procesu o podział majątku i dokonywanie wzajemnych 

rozliczeń.  

Wracając do tematu, warto zapamiętać, że do majątku osobistego każdego z małżonków 

należą: 

1. przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego; 

2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę;  

4. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom; 

5. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego           

z małżonków, np. jeżeli jest artystą malarzem to wszelkie przybory służące tym pracom są 

męża; 

6. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; 

7. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie 

rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie dotyczy to 

jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej 

utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub 

zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; 

8. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej 

jednego z małżonków; 
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9. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z 

małżonków (jeżeli jest to znaczna suma małżonek niekoniecznie musi się nią dzielić); 

10. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.  

Tu czerwona lampka powinna zapalić się żonom wynalazców, piosenkarzy, muzyków, 

twórców literackich, także naukowców, szczególnie mając na uwadze fakt, iż nowe 

technologie i prawa twórców stają się coraz bardziej powszechne. 

11. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego. 

Przy tym punkcie zatrzymamy się na dłużej. O czym w ogóle mowa? Jeżeli mąż miał swoje 

kawalerskie mieszkanie, które już w trakcie małżeństwa sprzedał i w zamian kupił za to kolejne, 

wówczas drugie mieszkanie, choć nabyte już w małżeństwie, stanowi majątek odrębny. Jeżeli 

zaś kwota ze sprzedaży mieszkania kawalarskiego stanowiła tylko niewielką część 

nieruchomości wspólnie zakupionej w małżeństwie wówczas małżonek, który wniósł środki 

pochodzące ze sprzedaży tego mieszkania może końcowo rozliczyć je choćby w formie 

nakładów na majątek wspólny. O tym szerzej jednak w trzeciej części opracowania. 

2.2.3. Podział majątku wspólnego w okresie trwania wspólności ustawowej – czy 

dopuszczalny? 

W okresie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału 

majątku wspólnego, a także rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzenia udziałem, 

który już po ustaniu wspólności przypadnie danemu małżonkowi w majątku wspólnym. 

Zatem kto ma prawo dysponować i zarządzać majątkiem wspólnym? Oczywiście oboje 

małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzaniu majątkiem wspólnym, a przede 

wszystkim udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu 

zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny, czyli jest tu 

mowa o kredytach i pożyczkach, jakie są zaciągane przez jednego z małżonków. Nie zawsze 

oczywiście to zarządzanie wygląda tak, że oboje małżonkowie działają wspólnie. 

Rzeczywistość często wygląda inaczej, co oznacza, że każdy może samodzielnie zarządzać 

majątkiem wspólnym, chyba że konkretne przepisy wyraźnie się temu sprzeciwiają. Jak od 

wszystkiego, tak i w tym przypadku możemy znaleźć pewne wyjątki. Przykładowo małżonek 

zarządza samodzielnie przedmiotami majątkowymi służącymi mu do wykonywania zawodu 

lub prowadzenia działalności zarobkowej. 

Co zrobić w sytuacji, gdy zarządzać wspólnie się nie da? Zgodnie z art. 361 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego: Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem 
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wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach 

życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo 

podejmowanej  w ramach działalności zarobkowej. Sprzeciw jest skuteczny wobec osoby 

trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej. 

Ponadto warto wiedzieć dla jakich czynności niezbędna jest zgoda obojga małżonków. 

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na czynności wymagające zgody 

drugiego małżonka składają się: 

1. czynność prawna, która może prowadzić do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia 

nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadząca do oddania 

nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków; 

2. czynność prawna prowadząca do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa 

rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal; 

3. czynność prawna prowadząca do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i 

wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa; 

4. darowizna z majątku wspólnego choćby na rzecz wspólnego dziecka, z wyjątkiem 

drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych (np. rower dla dziecka).  

A co w przypadku, gdy małżonek sam dokonał darowizny bez naszej wiedzy? Ważność 

umowy, która została zawarta przez męża/żonę bez wymaganej zgody drugiego z małżonków 

zależeć będzie od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Jeżeli małżonek nie 

potwierdzi takiej czynności dokonanej bez jego zgody czynność ta będzie nieważna. Czasami 

jednak spotykamy się blokowaniem wspólnego zarządu poprzez odmawianie zgody z 

nieracjonalnych naszym zdaniem przyczyn. Na takie okoliczności, gdy jeden z małżonków na 

złość drugiemu nie zgadza się na określoną czynność, ustawodawca przewidział możliwość 

uzyskania zezwolenia na dokonanie czynności bez zgody drugiego małżonka występując ze 

stosownym żądaniem do sądu. Wówczas to sąd decyduje i udziela zezwolenia, jeżeli dobro 

rodziny wymaga dokonania danej czynności. 

2.2.4. Wspólny majątek – wspólne długi 

Sporo uwagi skupiłyśmy na wyjaśnieniu zawiłości związanych z gromadzeniem majątku, 

dlatego nie sposób pominąć pytań dotyczących odpowiedzialności małżonków za 

zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich. Jeżeli jeden z małżonków zaciągnął 

zobowiązanie za zgodą drugiego, to w takim przypadku wierzyciel może żądać zaspokojenia 

także z majątku wspólnego małżonków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi również że: 
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Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie 

jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z 

majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez 

dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o 

których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem 

przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. 

(art. 41 § 2). I dalej art. 41 § 3: Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub 

dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z 

majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez 

dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o 

których mowa w art. 33 pkt 9.  

Dla niektórych pojęcie rozdzielności wiąże się z rozdzieleniem majątku po rozwodzie. 

Często mylnie zagadnienie to utożsamiane jest z podziałem majątku, dlatego już na wstępie 

warto zaznaczyć, że najpierw musimy uzyskać rozdzielność majątkową, później zaś zajmujemy 

się podziałem majątku. Są to dwa odrębne postępowania.  

2.2.5. Rozdzielność majątkowa – wybawienie czy pułapka? 

Po zapoznaniu się z tematyką wspólności majątkowej oraz zagadnień dotyczących majątku 

wspólnego i osobistego przyszedł czas na omówienie kolejnego zagadnienia, czyli 

rozdzielności majątkowej. Odnosząc się do naszej praktyki mamy wrażenie, że tematyka ta to 

ciągle nieodkryta wyspa dla osób rozwodzących się. Czasami zupełnie niezasadnie, bo albo do 

niej dążą za wszelką cenę, albo bez wyraźnego powodu wzbraniają się przed nią.  

Rozdzielność majątkowa zastępuje ustrój, który istniał między małżonkami wcześniej, tzn. 

ustawowy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Co warto podkreślić, przymusowy ustrój 

majątkowy małżeński jest skuteczny wobec osób trzecich. Jest to ważne o tyle, że staje się on 

skuteczny z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia ustanawiającego ustrój rozdzielności, 

orzeczenia wprowadzającego separację, orzeczenia pozbawiającego jedno z małżonków 

zdolności do czynności prawnych lub ją ograniczającego oraz orzeczenia o ogłoszeniu 

upadłości jednego z małżonków. 

Oczywiście wszystko zależy od naszej pozycji w małżeństwie, musimy więc zastanowić 

się czy rozdzielność zwyczajnie nam się opłaca.  

Forma powstania rozdzielności majątkowej zależeć będzie od woli małżonków oraz, co za 

tym idzie, od poziomu ich skonfliktowania. Mamy dwie możliwości jej ustanowienia. Pierwszą 
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jest ustanowienie rozdzielności w drodze aktu notarialnego. Jest to opcja szybsza, bo przy 

koszcie kilkuset złotych może być zawarta niemal z dnia na dzień. Drugim sposobem 

ustanowienia rozdzielności majątkowej jest jej orzeczenie przez sąd rejonowy. W tym celu 

musisz zainicjować odrębne postępowanie. Korzyścią wypływającą z wyboru tej opcji jest 

możliwość uzyskania rozdzielności z datą wsteczną. Jest to szczególnie istotne wówczas, gdy 

masz podejrzenie, że małżonek popadł w długi i zaciąga kolejne kredyty. Musisz jednak 

przekonać sąd, że Twój przypadek uzasadnia orzeczenie rozdzielności z datą wsteczną. 

Kolejnym z powodów, dlaczego często nie dochodzi do zawarcia rozdzielności u 

notariusza, są różne zapatrywania małżonków na konieczność uregulowania tejże kwestii. 

Dlaczego? Załóżmy, że jeden z małżonków osiąga miesięczne zarobki rzędu 15.000 zł, czyli z 

miesiąca na miesiąc powiększa majątek, zwiększając tym samym zasobność środków 

pieniężnych na koncie. Może się wydawać, że po roku, mimo bieżących wydatków zostanie 

zgromadzona pokaźna kwota. Perspektywa jest zazwyczaj nieco inna. Efekt jest taki, że ci 

którzy zamierzają czekać z rozdzielnością do końca postępowania rozwodowego, krótko 

mówiąc tracą, ponieważ drugi małżonek ma mnóstwo czasu, żeby wypłacić zgromadzone 

środki z konta. Jednak takie działanie jawi się jako pochopne i łatwo jest wówczas wykazać 

towarzyszącą mu złą wolę. Co sprytniejsi wypłacają określone sumy stopniowo tłumacząc 

później, że była taka potrzeba: a to dentysta, a to czynsz najmu, dodatkowe nieprzewidziane 

wydatki typu: auto się zepsuło, remont… tłumaczeń do wyboru, do koloru. Bądź co bądź, po 

kilku latach od separacji faktycznej końcowo okazuje się, że w zakresie zgromadzonych 

środków pieniężnych nie ma już co dzielić. Dlatego może się okazać, że rozdzielność 

majątkowa z datą faktycznego podjęcia decyzji o rozstaniu jest korzystniejsza o tyle, że na dany 

dzień saldo na rachunku bankowym bywa dodatnie, a nawet gdyby drugi małżonek wypłacił 

oszczędności możemy podjąć kroki prawne, żeby przy okazji postępowania o podział majątku 

sąd przyjął fikcję, iż środki te wchodzą do majątku wspólnego.  

Przyjrzyjmy się zatem szerzej postępowaniu w przedmiocie rozdzielności. Ustawodawca 

wskazuje, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd 

rozdzielności majątkowej. Co do zasady rozdzielność majątkowa powstaje z dniem wydania 

orzeczenia, zaś w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową                 

z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa w szczególności, jeżeli małżonkowie 

żyli osobno. Warto podkreślić, że jeżeli żądanie rozdzielności zostało zgłoszone po 

uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód rozdzielność majątkowa nie może zostać 

ustanowiona, choćbyśmy żądali rozdzielności z tzw. datą wsteczną. Jednocześnie warto 

zaznaczyć, że nie ma przeszkód, aby ustanowienie rozdzielności majątkowej nastąpiło, gdy 
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powództwo zostało wniesione przed dniem uprawomocnienia się orzeczenia rozwiązującego. 

Poza tym postępowanie to nie jest nazbyt skomplikowane, choć oczywiście może stać się 

jednym z najbardziej skomplikowanych postępowań jeżeli jeden z małżonków się o to postara. 

W każdym razie zaczynamy od sporządzenia pozwu o rozdzielność wskazując w nim fakty 

mogące mieć znaczenie dla tego postępowania. Będą to zatem informacje dotyczące zagadnień: 

od kiedy małżonkowie wspólnie nie podejmują decyzji o charakterze finansowym, od kiedy 

wspólnie nie zamieszkują i od kiedy nie wymieniają się informacjami dotyczącymi majątku. 

Należy również przywołać fakty świadczące o tym, że w naszej sprawie istnieją ważne powody, 

aby rozdzielność orzec a co więcej, by orzec ją z datą wsteczną. Przesłanką może być na 

przykład hazard męża, informacja o zaciąganiu przez niego pożyczek, kredytów oraz o 

wszelkich próbach uszczuplania przez niego majątku, trwonienie wspólnego majątku, rażąca 

niegospodarność, uchylanie się od pomnażania i utrzymywania majątku wspólnego, 

zatrzymanie tego majątku wyłącznie dla siebie. Należy również dodać, że mogą powstać 

sytuacje, gdy wystąpią ważne powody uzasadniające ustanowienie rozdzielności majątkowej 

mimo braku cechy naganności, na przykład zaginięcie małżonka, czy długotrwały brak 

kontaktu z nim. Takie sytuacje mają miejsce również wobec zamieszkiwania drugiego 

małżonka za granicą lub jego emigracji tuż po rozstaniu.  

Jakich działań unikać w tym kontekście? Wysyłanie pozwu o alimenty mailem do 

małżonka (kardynalny błąd – nie róbmy tego nigdy!). Praktyka zna taką sytuację. Po tym mąż 

zapadł się pod ziemię, dosłownie. Rozwód z całkiem prostego (nie mieli dzieci, porzucona 

małżonka nie żądała winy) zamienił się w konieczność ustanowienia w miejsce męża kuratora 

dla osoby nieznanej z miejsca pobytu i trwał długo, a mąż nie odnalazł się do dziś. Echo niesie, 

że mieszka w Danii.  

Niestety nie stanowi ważnych powodów jedynie sama możliwość powstania w przyszłości 

długów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez jedno z małżonków, 

albowiem w ustrój wspólności majątkowej wpisane jest ryzyko zaciągnięcia przez 

współmałżonka zobowiązań, za które odpowiedzialność może ponosić także z majątku 

wspólnego. Pogląd, że rodzina korzystająca z dochodów osiąganych w wyniku prowadzonej 

przez małżonka działalności gospodarczej musi liczyć się z ewentualnymi niepowodzeniami w 

tym zakresie wydaje się być jednolity.  

Częstym dowodem przy rozdzielności, podobnie jak w postępowaniu rozwodowym, jest 

przeprowadzany dowód z zeznań świadka, a także dowody z dokumentów. Zdarzają się 

również sprawy, w których jako zbawienny okazuje się dowód z fotografii, na której utrwalony 

pozostaje stan solidnego upojenia alkoholowego małżonka wychodzącego z salonu gier. 
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Oczywiście, gdy za naszymi plecami będzie stał prawnik to z pewnością podpowie nam jakich 

dowodów warto użyć, a jakie sobie darować. Niemniej, im więcej przydatnych dowodów tym 

mniejsze ryzyko przegranej i oddalenia powództwa.  

Ważne powody, dla których ma być orzeczona rozdzielność 

Przez pojęcie ważnych powodów do orzeczenia rozdzielności należy rozumieć takie 

okoliczności, które sprawiają, że istniejąca wspólność majątkowa nie służy dobru jednemu z 

małżonków oraz dobru rodziny, a wręcz prowadzi do powstania sytuacji postrzeganej jako 

sprzecznej z zasadami współżycia społecznego. Sąd często ma na uwadze to, że zagrożony lub 

naruszony zostaje nie tylko interes majątkowy drugiej strony, ale także podstawy ekonomiczne 

funkcjonowania rodziny. W orzecznictwie sądów, które wydawały rozstrzygnięcie w sprawach 

związanych z rozdzielnością najogólniej wskazuje się, że ważne powody występują wówczas, 

gdy istniejąca sytuacja prowadzi do naruszenia lub poważnego zagrożenia interesów 

majątkowych jednego z małżonków, a z reguły także dobra rodziny, jak również wtedy, gdy 

nieporozumienia między małżonkami uniemożliwiają lub znacznie utrudniają zarząd 

majątkiem wspólnym (tak wyrok SN z 7 grudnia 2000 r., II CKN 401/2000, Lexis.pl nr 

2440302 oraz wyrok SN z 31 stycznia 2003 r., IV CKN 1710/2000, Lexis.pl nr 377918). 

Podsumowując zagadnienie rozdzielności majątkowej możemy wymienić pozytywne tego 

skutki:  

1. Wiesz na czym stoisz, będziesz dzieliła majątek z daty podpisania aktu notarialnego, 

orzeczenia o rozdzielności lub innej wskazanej w wyroku.  

2. Nie musisz obawiać się, że małżonek zaciągnie długi, za które będziesz odpowiadać.  

3. Możesz podzielić majątek jeszcze w trakcie trwania sprawy rozwodowej. 

4. Sąd rozwodowy nie będzie miał wątpliwości, że między małżonkami ustała więź 

gospodarcza będąca jedną z przesłanek rozwodu.  

5. Gromadzisz majątek do swojej kieszeni, nie musisz powstrzymywać się, np. z zakupem 

samochodu obawiając się, że będziesz musiała dzielić się nim z mężem. 

6. Możesz układać swoje sprawy finansowe na nowo, skracając czas powrotu do normalności 

po rozwodzie (mogą to być intensywne 3 lata procesowe, ale lepsze to niż 6 lat uwikłania          

w kolejne procesy, które nie będą toczyły się jednocześnie tylko będą następowały po sobie). 
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2.3. Przebieg postępowania sądowego 

Zazwyczaj pierwsza informacja z sądu o wyznaczonym terminie rozprawy wzbudza spory 

niepokój. Jest to całkiem zrozumiałe, w szczególności jeśli jest to pierwsza wizyta w sądzie.          

O terminie rozprawy zostaniesz powiadomiona listem poleconym, który najpewniej będziesz 

musiała odebrać osobiście. Często na kopercie znajduje się informacja, że przesyłka jest 

kierowana do rąk własnych adresata, co będzie szczególnie ważne jeżeli nadal razem 

zamieszkujecie.  

Poniżej po krótce opiszemy czego możecie spodziewać się idąc na termin rozprawy, a także 

jaki jest tendencyjny i możliwy przebieg całego postępowania, a konkretniej, jakie czynności 

ze strony sądu mogą zostać podjęte.  

Na wstępie warto wspomnieć o odpowiednim ubiorze, stosownym do powagi sądu i 

okoliczności. Należy unikać nadmiernego eksponowania ciała i odzieży sportowej. Choćby 

rozprawa odbywała się w okresie letnim zapomnijmy o widocznych dekoltach, krótkich 

spódnicach  i prześwitujących bluzkach. Najbardziej przystające do okazji będą czarne lub 

granatowe spodnie/spódnica materiałowe o klasycznym kroju oraz bluzka zakrywająca dekolt 

i ramiona. Równie ważne jest obuwie, które powinno być zakryte.  

Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dowód osobisty, ponieważ sąd będzie musiał potwierdzić 

Twoją tożsamość. Zerknij na wezwanie, które otrzymałaś z sądu, często poniżej informacji          

o terminie rozprawy znajdują się dodatkowe zobowiązania. Może znaleźć się tam m.in. prośba 

o przedłożenie zaświadczenia o dochodach lub innych dokumentów księgowych. 

Uwaga! Jeżeli to mąż pierwszy złożył pozew o rozwód i otrzymałaś pismo z terminem, 

zapoznaj się z nim dokładnie, ponieważ zapewne sąd zobowiązuje Cię do ustosunkowania się 

do twierdzeń i wniosków zawartych w pozwie męża w terminie 14 dni − jest to dużo i zarazem 

mało czasu.  

Po wejściu do budynku sądu powinnaś udać się pod salę rozpraw wskazaną w wezwaniu. 

Cierpliwie oczekuj, aż Twoja sprawa zostanie wywołana przez sekretarza sądowego, który 

będzie później protokołował lub sporządzał krótki stenogram z Twojej rozprawy. Po wejściu 

na salę ujrzysz trzy osoby, będzie to skład orzekający, po środku składu sędzia, zaś po jego 

lewej i prawej stronie ławnicy. Dodatkową osobą na sali będzie wyżej wspomniany sekretarz. 

Musisz również wiedzieć, że rozprawy zwykle są nagrywane, utrwalany jest dźwięk i obraz, o 

czym sąd również zwykle informuje.  

Zapewne zastanawiasz się, po której stronie powinnaś zająć miejsce. Patrząc na skład 

orzekający z Twojej perspektywy po lewej stronie usiądziesz jeżeli składałaś pozew i jesteś 

tzw. powódką, natomiast po prawej jeżeli to on złożył pozew a Ty jesteś stroną pozwaną. 
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Na pierwszym terminie sąd najpewniej zapyta Was o aktualne stanowisko w sprawie. 

Parafrazując musicie określić czy coś się zmieniło, czy Wasze stanowisko pozostaje takie samo 

jak zaprezentowaliście w pozwie i odpowiedzi na pozew. Jest to również czas, w którym sąd 

będzie zachęcał do podjęcia współpracy, porozumienia się, również jeśli przedmiotem żądań 

jest wina przeciwnika procesowego.  

Kwestia winy była już szeroko poruszana w poprzednim rozdziale, zatem jedynie tytułem 

przypomnienia wskazujemy, że jeśli będzie ona rozstrzygana na gruncie sprawy rozwodowej 

to z pewnością należy przygotować się na wydłużony w czasie i obfitujący w wiele emocji 

proces. Takim stwierdzeniem nie mamy na celu odwiedzenia Cię od podjętej uprzednio decyzji, 

chcemy jedynie, abyś była świadoma z czym to się zazwyczaj wiąże. Sąd pytając o stanowisko 

również będzie uczulał stronę, która dochodzi rozstrzygnięcia o winie o skutkach dokonanego 

wyboru. Sąd będzie z pewnością patrzył na kreowany przez jedną ze stron wniosek o orzeczenie 

rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka z perspektywy praktycznej, a zatem jakie 

korzyści mogą płynąć z uzyskania postulowanego rozstrzygnięcia. Jeśli po analizie i w 

ostatecznym rozrachunku okaże się, że brak jest korzyści obiektywnych (strona żądająca winy 

współmałżonka nie będzie dochodziła alimentów, nie przełoży się to również na podział 

majątku wspólnego), zaś wola kreowania wniosku o winę jest podyktowana wyłącznie 

wewnętrzną potrzebą przypieczętowania jej na piśmie to jest to szczególna sytuacja, w której – 

jeśli jesteśmy moderatorem wniosku o winę sąd podda Ci pod rozwagę możliwość jego 

modyfikacji. Niemniej jednak sąd może jedynie ukierunkować na określony sposób myślenia, 

jednak to Wy jako strony procesu decydujecie o swoim stanowisku. W świetle przepisów macie 

prawo do kreowania wniosku o winie, jeśli potraficie poprzeć swoje stanowiska miarodajną 

argumentacją. Zatem, chociażby Twoja decyzja wynikała z wewnętrznej potrzeby 

doregulowania i ustalenia kto zawinił  masz do tego prawo. Oddzielną kwestią pozostaje to, 

czy z takiego rozstrzygnięcia możesz później zrobić jakikolwiek użytek. 

Pamiętaj, aby przy przesłuchaniu mieć na uwadze ustosunkowanie się do wszystkich 

kwestii warunkujących orzeczenie rozwodu, o których mowa była w rozdziale pierwszym, czyli 

trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, na który składają się trzy zasadnicze więzi: 

duchowa, fizyczna i gospodarcza. Musicie zatem odnieść się do każdej więzi z osobna, tj. 

duchowej (czy darzycie uczuciem drugiego małżonka?), fizycznej (czy dochodzi pomiędzy 

Wami do zbliżeń?) i gospodarczej (czy macie wspólny budżet?). Należy pamiętać również o 

dwóch pozostałych i zasadniczych przesłankach, a mianowicie o trwałości i całkowitości. 

Całkowitość oznacza, że żadna z wyżej wymienionych więzi już Was nie łączy, a zadane 

pytania należy uznać za niewypełnione. Do dopełnienia brakuje ostatniej przesłanki – trwałości, 

czyli mówiąc krótko to jak długo taki stan się utrzymuje. Czytasz to i zastanawiasz się jako to 
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wszystko zapamiętać? To funkcja sądu, który będzie zadawał pytania ukierunkowane na wyżej 

wskazane aspekty. Czyli, co do zasady, mogą paść pytania typu: Czy darzy Pani małżonka 

uczuciem? Czy dochodzi pomiędzy Państwem do zbliżeń? Czy macie wspólny budżet? Czy 

zamieszkujecie razem? Są to pytania zasadnicze, zatem najpewniej zostaną one Tobie zadane. 

Inne pytania będą uzależnione od Twojej sytuacji, zatem trudno jest nam zaprezentować 

wszystkie możliwe. Miej jednak świadomość jaki jest punkt odniesienia.   

Inaczej sytuacja wyglądać będzie, gdy macie wspólne małoletnie dzieci. Wasz konflikt jest 

wybrzmiały i wielopłaszczyznowy, a zarazem brak jest widoków na porozumienie się. Mówiąc 

krótko, kwestionujcie swoje wzajemne stanowiska na każdej płaszczyźnie, a w szczególności 

winę i władzę rodzicielską. Jest to scenariusz, który zazwyczaj wróży długi proces. Dodatkowo 

sądowi przyświeca dobro nadrzędne tego procesu, którym jest dobro Waszych dzieci. Dlatego 

nawet jeśli zaprezentujecie przed sądem zgodne stanowisko to i tak sąd będzie musiał spojrzeć 

na nie z perspektywy, którą wówczas uznaje za wiodącą. Zazwyczaj jednak kryzys więzi 

rodzinnych powoduje, że macie zupełnie odmienne zdania. W końcu nie bez powodu znaleźliście 

się  w sądzie. Często w takiej sytuacji przeciwstawnym wnioskom wiodącym towarzyszy również 

szereg wniosków o zabezpieczenie powództwa, przede wszystkim kosztów utrzymania rodziny, 

miejsca pobytu dziecka i kontaktów. Jaki jest wówczas przypuszczalny przebieg postępowania? 

To co możemy powiedzieć na pewno – nie skończy się na jednym terminie. Najpewniej już na 

pierwszym terminie będziecie słuchani na okoliczność wniosków o zabezpieczenie, które 

sformułowaliście. Miej na uwadze, że sąd musi je rozstrzygnąć, jeśli oczywiście ich redakcja nie 

pozostaje w całkowitym oderwaniu od okoliczności sprawy. Sąd, żeby móc podjąć jakąkolwiek 

decyzję musi poznać bezpośrednio Wasze stanowiska. Zatem przychodząc na pierwszy termin    

z pewnością na początku zostaniecie zapytani o Wasze aktualne stanowisko w sprawie. Sąd 

będzie badał czy są jakiekolwiek szanse na porozumienie, jeśli tak to zaproponuje taką opcję, 

jeśli nie wówczas przystąpi do dalszego działania. W zależności od tego co było przedmiotem 

wniosków o zabezpieczenie na tą okoliczność będziecie słuchani. Zazwyczaj są to koszty 

utrzymania rodziny, więc sąd pyta o usprawiedliwione potrzeby dziecka, możliwości zarobkowe 

i majątkowe stron. Wiadomym jest, że w takich sytuacjach towarzyszy stres, który może 

doprowadzić do pominięcia pewnych kwestii, zaś po wyjściu z rozprawy zaczną wyłaniać się 

poruszone zagadnienia w pamięci. Dlatego tak ważnym jest skrupulatne i rzetelne przygotowanie 

się już na etapie kreowania wniosku. W pierwszym piśmie procesowym warto wyartykułować 

dokładnie wszelkie potrzeby, ponieważ sąd przy przesłuchaniu niewątpliwie będzie miał na 

uwadze te kwestie, wręcz istnieje realna szansa, że Cię dopyta o to co napisałaś, a jedynie 

umknęło przy przesłuchaniu. Tobie również zalecamy, abyś przed wejściem na salę sądową 

zerknęła na przygotowaną wcześniej rozpiskę z wszelkimi ponoszonymi wydatkami jak: 
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utrzymanie mieszkania, poszczególnych dzieci i siebie samej, ogólne koszty rodziny itp. 

Zalecamy skorzystanie z przygotowanego przez nas wzoru wyliczeń, który ma na celu ułatwienie 

wskazania właściwej kwoty będącej przedmiotem żądań. Jeśli wcześniej sobie tego nie 

uporządkujesz trudno będzie unaocznić sądowi wszelkie wydatki jakie ponosisz, w 

szczególności, gdy próbę ich zliczenia podejmiesz dopiero w obliczu bezpośrednich pytań ze 

strony sądu. Może okazać się, że nagle masz pustkę w głowie. Podobnie sytuacja wygląda w 

przypadku pozostałych wniosków o zabezpieczenie, choć tu akurat może okazać się to nieco 

łatwiejsze, wszak prezentujesz konkretne argumenty, które skłoniły Cię do podjęcia takiej, a nie 

innej decyzji w procesie.  

Niezależnie od tego czy macie dzieci, czy nie a Wasze żądania są przeciwstawne to 

kolejnym przypuszczalnym działaniem sądu będzie przystąpienie do przesłuchania świadków 

na okoliczności zaprezentowane w pismach, np. winy w rozkładzie pożycia któregoś z 

małżonków. Jak to wygląda? Sąd rozpocznie od ogólnego zapytania co wiadomo świadkowi w 

sprawie, później zaś po umożliwieniu swobodnego wypowiedzenia się na ten temat przystąpi do 

konkretnych pytań. Następnie sąd umożliwi zadawanie pytań stronie, która o danego świadka 

wnioskowała. Jeśli byłaś nią Ty to jest Twój czas na wyjaśnienie kwestii, na których Ci zależy, 

a w przypadku których wiesz, że ten konkretny świadek ma wiedzę. I w tej sytuacji zalecamy 

wcześniejsze przygotowanie się. Zastanów się jakie pytania chcesz zadać świadkowi i zapisz je. 

To pozwoli uporządkować Twój tok rozumowania i uratuje w chwili, gdy ogarnie Cię stres 

związany z pobytem na sali sądowej. Miej jednak na uwadze to, że dużo odpowiedzi pada już w 

momencie, gdy sam sąd zadaje pytania lub gdy świadek swobodnie wypowiada się. Wówczas 

nie powielaj pytań o kwestie, o których świadek już zeznawał. Skup się na tych, które wymagają 

doprecyzowania. W sytuacji, gdy świadek powiedział o czymś, ale pobieżnie i nie unaoczniło w 

pełni aspektów, które chcesz podkreślić, dopytaj o to, co wydaje Ci się mało klarowne i 

niekonkretne.  

Jeśli był to świadek powołany przez Ciebie, po Twoich pytaniach przychodzi kolej na 

stronę przeciwną, która będzie pytała o aspekty dla niej korzystne. Pamiętaj, że jeśli padnie 

informacja na jakiś temat, którą należy poddać pod wątpliwość ze względu na rzetelność jej 

przekazania, zawsze możesz poprosić o możliwość dopytania o tą konkretnie kwestię. Lepiej 

wyjaśnić to na tym etapie, aniżeli później podważać prawidłowość poczynionych przez sąd 

ustaleń w wyroku. 

Po przesłuchaniu wszystkich świadków sąd przystąpi do końcowego przesłuchania stron. 

Może być tak, że strony były już słuchanie, jednak zważ na cel uprzedniego przesłuchania. 

Było to z pewnością albo przesłuchanie informacyjne, albo na okoliczność skierowanych do 

sądu wniosków o zabezpieczenie powództwa, które sąd musiał rozstrzygnąć na czas procesu. 
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Należy rozróżnić te wymienione w zdaniu poprzednim od końcowego przesłuchania stron. 

Może się zdarzyć tak, że sąd zada podobne, a nawet takie same pytania dotyczące np. 

usprawiedliwionych potrzeb dzieci. Można by się zastanawiać dlaczego? Jak wspominałyśmy 

postępowania mogą trwać latami, a potrzeby dzieci się zmieniają. Tytułem przykładu, od 

poprzedniego przesłuchania minęło półtora roku, a Wasze dziecko w międzyczasie zaczęło 

uczęszczać do liceum o profilu muzycznym, które jest oddalone o 30 km od miejscowości 

zamieszkania. Po lekcjach chodzi na dodatkowe zajęcia gry na skrzypcach, co w skali miesiąca 

generuje nadplanowy koszt 400 zł, o którym w poprzednim rozrachunku nie było mowy. Czas 

ostatecznego przesłuchania to czas zaktualizowania właśnie tego typu faktów. Sąd będzie pytał 

o to co uległo zmianie. Ponownie zachodzi potrzeba, ażeby przed rozprawą przygotować się, 

przemyśleć co uległo zmianie. Jest to ostatni czas przed wydaniem ostatecznego 

rozstrzygnięcia w sprawie, czyli wyroku. Pamiętaj również, że nie wszystkie kwestie były 

wcześniej przedmiotem przesłuchania, np. winy. Świadkowie co prawda zeznawali już na ten 

temat, ale Wy poza stanowiskiem wyrażonym w pismach procesowych nie mieliście takiej 

możliwości. I to jest właściwy czas, by na ten temat zaprezentować swoje stanowisko. Tutaj 

ponownie uczulamy, żeby przygotować się do tego. Pamiętaj, że sama argumentacja zawarta w 

piśmie nie stanowi dowodu. Dowodem są zeznania stron, świadków, dowody z dokumentów 

czy opinii biegłych. Zatem przyłóż się do tego, poukładaj tak, jakbyś chciała to wyrazić. Sąd 

najpewniej będzie dopytywał, jednak to w Twoim interesie jest, ażeby o wszystkim powiedzieć 

i przedstawić tak, aby dać pełen obraz sytuacji.  

Jest jeszcze jedna kwestia i często klienci o to pytają w trakcie procesu. Co prawda, nie 

jest to bezpośrednio związane z wystąpieniem przed sądem, ale przed innym organem, którego 

stanowisko w późniejszym czasie przekłada się na rozstrzygnięcie końcowe. Mowa o 

Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych. Niejednokrotnie zdarza się, że sami jako 

strona zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu z opinii OZSS. Może być tak, że 

to sąd z urzędu zadecyduje o konieczności przeprowadzenia takiego dowodu. Mowa o tym była 

już przy analizie możliwych wniosków kreowanych w piśmie procesowym. Teraz skupmy się 

na przebiegu takiego spotkania. Zapewniamy, że nie jest to nic strasznego. Jako rodzic, 

najpewniej otrzymasz pisemną bądź telefoniczną informację o terminie i miejscu spotkania. W 

trakcie tego spotkania profesjonaliści będą rozmawiać zarówno z Tobą, jak i drugim rodzicem, 

będą obserwować Wasze relacje z dzieckiem, przeprowadzą również dostosowane do wieku 

badanie dziecka. Na tej podstawie władni będą do sporządzenia opinii, która wskazywać będzie 

na relacje każdego rodzica z dzieckiem. W opinii będzie można znaleźć takie informacje jak: 

predyspozycje wychowawcze każdego z rodziców, wskazania na rodzica wiodącego, 

informacja czy dziecko jest zaangażowane w konflikt, a także czy któreś z rodziców go w ten 
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konflikt angażuje szczególnie, jakie są relacje dziecka z rodzeństwem, jakie kontakty będą 

służyć dziecku z rodzicem niewiodącym. Są to jedynie przykłady, zaś konkretne okoliczności 

na jakie opinia będzie przeprowadzona zleżeć będą od problemu jaki wystąpił.  

Sam proces składa się z różnych czynności − te z Twoim bezpośrednim udziałem, jak                 

i inne, które mogą polegać na zwróceniu się sądu do określonych instytucji celem pozyskania 

informacji. Jako przykład może nam posłużyć zwrócenie się do pracodawców stron celem 

uzyskania wiedzy na temat wysokości otrzymywanego wynagrodzenia lub innych informacji, 

których potrzeba weryfikacji zaistniała w toku procesu. Sąd może również zobowiązać stronę 

do przedłożenia historii rachunku bankowego za określony czas celem uwiarygodnienia tez 

prezentowanych na temat otrzymywanego wynagrodzenia czy wydatków ponoszonych na 

utrzymanie. Jeśli zaś w tle występuje sprawa karna o znęcanie się, wówczas sąd zwraca się o 

udostępnienie owych akt sprawy karnej. Jest to niezwykle ważny dowód. Podkreślamy jeszcze 

raz, są to jedynie przykłady, które wydają nam się najbardziej tendencyjne. Niewykluczone 

jednak, że w toku Twojej sprawy pojawią się inne, bowiem wszystko zależy od aktualnych 

potrzeb, a sąd ma obowiązek rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości celem wydania miarodajnego 

rozstrzygnięcia. 



SUPLEMENT – PRZYDATNE ORZECZNICTWO DO ROZDZIAŁU 

DRUGIEGO 

 

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18 września 2019 r., I C 481/17,  LEX 

nr 3026049   

1. Roszczenie, o którym mowa w art. 7301 § 1 k.p.c. jest uprawdopodobnione, jeśli bez 

głębszego wnikania we wszystkie możliwie aspekty faktyczne i prawne sprawy, istnieje na 

pierwszy rzut oka znaczna szansa, że w świetle przytoczonych przez wnioskodawcę twierdzeń 

faktycznych popartych dowodami lub środkami nie będącymi dowodami w rozumieniu 

kodeksu postępowania cywilnego przysługuje ono osobie uprawnionej. Uznanie roszczenia 

za uprawdopodobnione nie przesądza przy tym o zasadności powództwa, a oceny tej sąd 

dokonuje dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. 

2. Uprawdopodobnienie dotyczy w praktyce dwóch aspektów. Odnosi się ono zarówno do 

okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie i które powinny być 

przedstawione, a ich istnienie prawdopodobne w świetle dowodów oferowanych przez 

uprawnionego, jak i do podstawy prawnej roszczenia, która powinna być również 

prawdopodobna w tym znaczeniu, że dochodzone roszczenie znajduje podstawę 

normatywną. Przyjmuje się przy tym, że roszczenie można uznać za uprawdopodobnione, 

jeżeli prima facie (na pierwszy rzut oka) istnieje szansa na jego istnienie. 

3. Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym, przy uwzględnieniu 

treści art. 243 k.p.c. (zezwalającego na odstępstwo od rygorów przewidzianych w 

postępowaniu dowodowym), należy rozumieć w ten sposób, że uprawniony powinien 

przedstawić i należycie uzasadnić twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego 

roszczenia. 

Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 25 września 2019 r., I Ca 500/19, LEX nr 

2771888   

Zgodnie z art. 753 § 1 k.p.c. w sprawach o alimenty zabezpieczenie roszczenia może polegać 

na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo 

określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie 

uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Ustawodawca zatem przewidział w wymienionym 

przepisie, że ten sposób zabezpieczenia może prowadzić do zaspokojenia roszczenia 

uprawnionego, co przełamuje wiodącą dla postępowania zabezpieczającego zasadę wyrażoną w 

art. 731 k.p.c. Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa 
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stanowi inaczej, a więc art. 753 stanowi właśnie takie odstępstwo. Ustawodawca racjonalnie 

założył, że tymczasowe zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych dziecka na czas trwania 

procesu rozwodowego jego rodziców, które to roszczenia z natury rzeczy mają charakter 

świadczeń powtarzalnych, zużywanych na bieżące zaspokajanie potrzeb życiowych małoletniego 

musiało zostać uregulowane w sposób odmienny od ogólnej zasady udzielania zabezpieczenia. 

Prowizoryczny charakter takiego zabezpieczenia wyraża się w tym, że stanowi ono samoistną 

podstawę świadczeń, niezależną od orzeczenia o tych świadczeniach zawartego w wyroku (tutaj 

wyroku rozwodowym rodziców uprawnionego) oraz udzielane jest tylko na czas trwania tego 

postępowania. 

Uchwała SN z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNC 1988, nr 4, poz. 42, LEX      

nr 3342 

1. Małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb na zasadzie art. 27 k.r.o. zarówno wtedy, 

gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w 

rodzinie dzieci takich nie ma. 

2. Rozstrzygnięcie o zaspokajaniu potrzeb rodziny następuje przez nakazanie wypłacania 

wynagrodzenia za pracę, które obejmuje zarówno płacę zasadniczą, jak i wszelkie dodatki, 

dopłaty i ekwiwalenty pieniężne oraz rent, emerytur, a także wszelkich stałych i 

powtarzających się świadczeń albo innych należności. 

3. Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa albo z więzów prawnych, z którymi 

ustawodawca wiąże jego istnienie. 

4. Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których 

zaspokojenie zapewni mu, odpowiedni do jego wieku i uzdolnień, prawidłowy rozwój fizyczny 

i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, 

jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, 

nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy 

życiowej niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie. 

5. Osiągnięcie pełnoletności przez uprawnionego samo przez się nie wyłącza obowiązku 

alimentacyjnego. 

6. Dopuszczalna jest każda postać świadczeń alimentacyjnych; mogą to być świadczenia 

pieniężne lub w naturze; jej wybór odpowiadać powinien celowi, jakiemu obowiązek ten 

służy, i uwzględniać okoliczności każdego konkretnego przypadku. 

7. Zmiana orzeczenia lub umowy o obowiązku alimentacyjnym może nastąpić w drodze 

powództwa z art. 138 k.r.o., które wyłącza powództwo opozycyjne z art. 840 k.p.c. 
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8. W razie rażąco niewłaściwego postępowania osoby uprawnionej do alimentów, budzącego 

powszechną dezaprobatę, dopuszczalne jest oddalenie powództwa w całości lub w części ze 

względu na zasady współżycia społecznego (art. 5 k.c.). Nie może to nastąpić, gdy 

uprawnionym jest małoletnie dziecko. 

Postanowienie SN z dnia 3 listopada 2010 r., V CZ 78/10, LEX nr 784219 

Rozdzielność majątkowa, jak wynika z art. 52 § 2 k.r.o., powstaje z dniem oznaczonym w 

wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność 

majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. Tak więc w dalszym ciągu 

sąd orzekając o ustanowieniu rozdzielności majątkowej obowiązany jest z urzędu oznaczyć 

dzień jej ustanowienia.  

Wyrok SN z dnia 11 grudnia 2008 r., II CSK 371/08, OSNC 2009, nr 12, poz. 171, LEX  

nr 490945 

Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we 

wspólności ustawowej lub umownej z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa 

jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w 

rozłączeniu) niemożliwe było już w tym dniu ich współdziałanie w zarządzie majątkiem 

wspólnym. 

Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2005 r., III CK 112/04, LEX nr 602707 

Ważnym powodem w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o. jest taka separacja faktyczna, która skutkuje 

trwałym zerwaniem wszelkich stosunków majątkowych stron i brakiem możliwości 

podejmowania wspólnych decyzji gospodarczych. 

Wyrok SN z dnia 31 stycznia 2003 r., IV CKN 1710/00, LEX nr 78281 

Ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej ma na celu wzmocnienie rodziny oraz zapewnienie 

jej ustabilizowanej bazy materialnej i najpełniej realizuje zasadę równych praw obojga 

małżonków w dziedzinie stosunków majątkowych, stanowiących materialną podstawę 

funkcjonowania rodziny. Przez ważne powody, dające podstawę do zniesienia tej wspólności, 

przyjęło się rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach 

faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu 

majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny. 
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Wyrok SN z dnia 7 grudnia 2000 r., II CKN 401/00, LEX nr 548761 

Orzeczenie zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej może nastąpić w okolicznościach 

wyjątkowych, a w żadnym wypadku nie wcześniej niż w dniu, w którym aktualne staje się 

ustalenie istnienie ważnych powodów w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o. 

Postanowienie SN z dnia 3 października 2000 r., I CKN 303/00, LEX nr 532119 

Separacja faktyczna może stanowić "ważny powód" uzasadniający zniesienie wspólności 

majątkowej małżeńskiej. 

Wyrok SN z dnia 12 września 2000 r., III CKN 373/99, LEX nr 51561 

1. Separacja faktyczna małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie 

majątkiem wspólnym, może stanowić ważny powód zniesienia przez sąd wspólności 

majątkowej. 

2. Z żądaniem zniesienia wspólności może wystąpić również małżonek, który jest wyłącznie 

winny separacji. Wina jego, jak też wzgląd na dobro rodziny lub pozwanego małżonka, 

powinny być brane pod uwagę jedynie przy ocenie żądania zniesienia wspólności z punktu 

widzenia zasad współżycia społecznego. 

Wyrok SN z dnia 26 lipca 2000 r., I CKN 293/00, LEX nr 51332 

Wspólność ustawowa może być zniesiona z datą wcześniejszą, poczynając od chwili powstania 

ważnych powodów uzasadniających jej zniesienie. 

Wyrok SN z dnia 20 czerwca 2000 r., III CKN 287/00, LEX nr 51884 

Ważnym powodem w rozumieniu art. 52 k.r.o. jest wytworzenie się takiej sytuacji majątkowej, 

której dalsze trwanie zagraża interesom drugiego małżonka. 

Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2000 r., III CKN 585/98, LEX nr 1218237 

Utożsamianie ważnych powodów zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej z przyczynami 

rozwodu prowadzi do identyfikacji pojęć niewspółmiernych: rozkład pożycia, choć może mieć 

reperkusje w sferze stosunków majątkowych, dotyczy relacji osobistych między małżonkami, 

natomiast sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej są sprawami majątkowymi. 

Włączenie w zakres badania ważnych powodów zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej 

kwestii rozkładu pożycia grozi skupieniem uwagi sądu na drobiazgowych badaniach faktów        

z zakresu osobistych relacji małżonków, zamiast skoncentrowania się na problemach natury 

majątkowej, istotnych w sprawach, o których mowa w art. 52 k.r.o. Ważnym powodem 

zniesienia przez sąd wspólności majątkowej małżeńskiej jest separacja faktyczna małżonków, 
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uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym, obojętne przy tym jest 

czy zachodzi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Wobec tego, że zniesienia 

wspólności może żądać każdy z małżonków, z żądaniem takim może wystąpić również ten 

małżonek, który w sposób wyłącznie przez siebie zawiniony doprowadził do separacji. 

Wyrok SN z dnia 13 stycznia 2000 r., II CKN 1070/98, LEX nr 50872 

1. "Ważnym powodem" w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o. nie jest każda postać (przejaw) separacji 

faktycznej małżonków, lecz tylko taka, która zarazem uniemożliwia im lub znacznie utrudnia 

współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym. 

2. Instytucja zniesienia wspólności majątkowej jest fragmentarycznym rozwiązaniem w sferze 

kształtowania małżeńskich stosunków prawno-majątkowych, przeto w ramach tego 

postępowania szczególnego znaczenia nabierają prawnomajątkowe aspekty stosunków 

między małżonkami, zwłaszcza gdy oboje, lub jedno z nich, jak w sprawie niniejszej, 

prowadziło działalność gospodarczą. W postępowaniu wszczętym powództwem wytoczonym 

na podstawie art. 52 k.r.o. relacje osobiste istniejące między małżonkami, czy szerzej: 

aspekty rodzinno-prawne istniejących między nimi stosunków, nie mogą w sposób znaczący 

przesądzać o istnieniu ważnych powodów zniesienia wspólności majątkowej, gdyż mogłoby 

to prowadzić do nieuzasadnionego utożsamiania ważnych powodów w rozumieniu art. 52 § 

1 k.r.o. z przyczynami rozwodu lub separacji, do orzeczenia której wystarczy zupełny rozkład 

pożycia małżeńskiego (art. 611 § 1 k.r.o.) i którą ustawodawca wprowadził jako środek 

pomocy w razie rozkładu pożycia małżonków. Natomiast ocena wystąpienia przesłanek 

określonych w art. 52 § 1 k.r.o. wymaga poczynienia ustaleń co najmniej w odniesieniu do: 

wielkości majątku wspólnego, istnienia zadłużenia, jego rozmiarów i okoliczności 

powstania, wielkości majątku odrębnego małżonka-dłużnika i sposobu wykonywania 

przezeń zobowiązania, a także kwestii dotyczących utrzymania i wychowania małoletnich 

dzieci stron. 

Wyrok SN z dnia 7 stycznia 2000 r., II CKN 662/98, LEX nr 1218423 

Zniesienie wspólności ustawowej w warunkach separacji faktycznej, będącej wynikiem 

rozkładu pożycia małżeńskiego wywołanego zachowaniami jednego z małżonków, przy 

jednoczesnym zachowaniu przez każdego z małżonków możliwości zarządzania majątkiem 

wspólnym, jest sprzeczne z dobrem rodziny. 
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Wyrok SN z dnia 15 października 1999 r., III CKN 374/98, LEX nr 1218122 

Orzeczeniu o zniesieniu małżeńskiej wspólności ustawowej skutek wsteczny winien być 

nadawany w sytuacjach rzadkich i wyjątkowych. Przy rozważaniu "ważnych powodów" i daty 

ich wystąpienia jest wręcz obowiązkiem sądu rozważenie nie tylko interesu rodziny, ale także i 

ewentualności pokrzywdzenia wierzycieli każdego z małżonków, których wierzytelności 

powstały w okresie objętym wstecznym działaniem orzeczenia. 

 

Wyrok SN z dnia 17 września 1999 r., I CKN 129/99, Prok. i Pr. - wkł. 2000, nr 1, poz. 38, 

LEX nr 38947 

Wina małżonka żądającego zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej oraz wzgląd na 

dobro rodziny lub pozwanego małżonka powinny być brane pod uwagę jedynie przy ocenie 

żądania zniesienia z punktu widzenia zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.). Oddalenie 

powództwa z uwagi na wspomniane okoliczności może zatem nastąpić tylko zupełnie 

wyjątkowo, gdy wystąpienie z żądaniem zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej ma w 

danych okolicznościach znamiona nadużycia prawa. 

Wyrok SN z dnia 31 marca 1999 r., I CKU 109/98, LEX nr 1213447 

W przypadku żądania zniesienia wspólności ustawowej, zwłaszcza z datą wsteczną, sąd ma 

obowiązek ze szczególną wnikliwością i starannością wyjaśnić istnienie przesłanek ustawowych 

uzasadniających takie żądanie, tj. wystąpienia ważnych powodów w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o. 

oraz rozważyć rzetelnie interesy z jednej strony rodziny, a z drugiej strony interesy wierzycieli. 

Wyrok SN z dnia 29 kwietnia 1998 r., I CKN 646/97, LEX nr 668912 

Posłużenie się przez małżonka dłużnika środkiem obrony przewidzianym w art. 41 § 3 k.r.o. jest 

wystarczające dla ochrony interesu rodziny w odniesieniu do majątku wspólnego bez potrzeby 

sięgania do instytucji z art. 52 § 1 k.r.o. 

Wyrok SN z dnia 15 października 1998 r., I CRN 228/95, Prok. i Pr.-wkł. 1999, nr 3, poz. 

32, LEX nr 35583 

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie przyjmuje się, że dopuszczalne jest uznanie za 

ważny powód zniesienia (także z datą wsteczną) wspólności majątkowej małżeńskiej, faktu 

prowadzenia, a nawet samej możliwości prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, jeżeli 

przemawia za tym dobro rodziny lub dobro współmałżonka dłużnika, szczególnie wówczas, gdy 

małżonkowie od dłuższego czasu pozostają w faktycznej separacji. 
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Z drugiej jednak strony przy rozstrzyganiu sprawy o zniesienie wspólności majątkowej nie 

może być pominięty wzgląd na interes osób trzecich, których dłużnikiem jest jeden z małżonków. 

Wzgląd ten znalazł wyraz w wielu orzeczeniach Sądu Najwyższego, w których wypowiedziane 

zostały m.in. następujące tezy mogące mieć znaczenie w rozpoznawanej sprawie: a) orzeczeniu 

o zniesieniu małżeńskiej wspólności ustawowej skutek wsteczny powinien być nadawany w 

sytuacjach rzadkich i wyjątkowych, b) w sprawie o zniesienie wspólności ustawowej 

obowiązkiem Sądu jest również zbadanie, czy powództwo nie zmierza do pokrzywdzenia 

wierzycieli jednego z małżonków, c) rodzina korzystająca z dochodów związanych z 

działalnością gospodarczą jednego ze współmałżonków musi też ponosić ujemne skutki takiej 

działalności, dlatego niepowodzenia współmałżonka w działalności gospodarczej i zamiar 

uniemożliwienia wierzycielom egzekucji do majątku wspólnego nie mogą stanowić ważnego 

powodu do zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o., d) o 

zniesieniu wspólności majątkowej małżeńskiej ze skutkiem wstecznym sąd nie może orzec przy 

całkowitym pominięciu zagrożeń dla interesów osób trzecich. 

Wyrok SN z dnia 17 listopada 1997 r., I CKU 149/97, LEX nr 1227035 

1. Zniesienie wspólności ustawowej z datą wsteczną, tj. wcześniejsza niż data 

uprawomocnienia się wyroku, nie jest ustawowo wyłączone, jednakże wówczas obowiązkiem 

sądu jest szczególnie wnikliwe wyjaśnienie, czy istniały ważne powody do zniesienia 

wspólności z tą wcześniejszą datą, czy też powództwo nie zostało wytoczone dla 

udaremnienia roszczeń wierzycieli któregoś z małżonków. Ze wstecznym oznaczeniem daty 

ustania wspólności ustawowej może się bowiem łączyć niebezpieczeństwo dla praw 

wierzycieli. 

2. Realne możliwości prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego w celu zaspokojenia 

wierzyciela jednego z małżonków może stanowić ważny powód w rozumieniu art. 52 k.r.o., 

jeżeli przewidziana w art. 41 § 3 k.r.o. ochrona interesu drugiego małżonka nie wystarcza. 

Stosownie do tego ostatniego przepisu, długi mogą być traktowane w sposób 

zindywidualizowany na podstawie oceny opartej z uwzględnieniem zasad współżycia 

społecznego. Natomiast orzeczenie wstecznej daty zniesienia wspólności ustawowej działa 

mechanicznie, bez względu na charakter długów. 

Wyrok SN z dnia 13 października 1997 r., I CKU 134/97, LEX nr 1228310 

Orzekając o zniesieniu wspólności majątkowej, zwłaszcza z datą wsteczną, baczyć należy czy 

nie pociąga ono za sobą zagrożenia dla praw osób trzecich. 



90 
 

Wyrok SN z dnia 3 września 1997 r., I CRN 105/96, Prok. i Pr.-wkł. 1998, nr 2, poz. 33, 

LEX nr 32278 

Nie mogą stanowić ważnego powodu, w rozumieniu art. 52 k.r.o., do zniesienia wspólności 

majątkowej małżeńskiej same niepowodzenia gospodarcze małżonka i zamiar ich 

zminimalizowania przez uniemożliwienie wierzycielom egzekucji z majątku dorobkowego 

małżonków. 

Wyrok SN z dnia 10 lutego 1997 r., I CKN 70/96, LEX nr 1228415 

Za ważny powód uzasadniający zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami uważa 

się wytworzenie przez jednego z nich takiej sytuacji, w której dalsze trwanie wspólności zagraża 

interesom drugiego małżonka i dobru rodziny, co będzie mieć miejsce zwłaszcza wówczas, gdy 

jeden z małżonków trwoni wspólny dorobek lub wykazuje zupełną niegospodarność. Za powód 

taki uważa się też utrwaloną separację faktyczną między małżonkami. 

Wyrok SN z dnia 24 stycznia 1996 r., II CRN 138/95, LEX nr 1143455 

1. Orzekając o zniesieniu wspólności majątkowej, sąd musi ustalić całokształt okoliczności 

sprawy i rozważyć motywy zgłoszenia takiego żądania. W szczególności sąd powinien wziąć 

pod uwagę nie tylko interes wnoszącego o zniesienie małżonka i pozostałej rodziny, ale 

również skutki jakie pociągnie za sobą zniesienie wspólności dla drugiego małżonka oraz 

dla osób trzecich, a w szczególności dla wierzycieli każdego z małżonków. 

2. Instytucja sądowego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej ma służyć ochronie 

interesu rodziny i jednego z małżonków przede wszystkim w sytuacji, gdy wprowadzenia 

ustroju rozdzielności domaga się tylko jedno z małżonków, co wyklucza możliwość 

skorzystania przez małżonków z umownego wyłączenia wspólności. 

3. Notorycznie są przypadki celowego wykorzystywania instytucji sądowego zniesienia 

wspólności majątkowej małżeńskiej i to z datą poprzedzającą dzień orzekania, przez 

działających w tej kwestii zgodnie małżonków, którzy zmierzają w ten sposób do utrudnienia 

lub uniemożliwienia wierzycielom ściągnięcia ich należności. Sąd orzekający o zniesieniu 

wspólności powinien to rozważyć celem przeciwdziałania fikcyjności procesu, który byłby 

wszczynany dla uzyskania celów innych niż te, dla osiągnięcia których ustawodawca 

utworzył tę szczególną instytucję prawną. 

Wyrok SN z dnia 7 lipca 1995 r., I CRN 89/95, LEX nr 50593 

Rozstrzygnięcie o zniesieniu ustawowej wspólności małżeńskiej musi być oparte na starannych 

i wnikliwych ustaleniach, czy i jakie poważniejsze zobowiązania zostały zaciągnięte przez 



91 
 

pozwanego małżonka, na jakie cele zostały zużyte aktualnie uzyskane kredyty i pożyczki, w jaki 

sposób są one zabezpieczone. 

Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1995 r., III CRN 2/95, LEX nr 50587 

Dług zaciągnięty w interesie rodziny może oznaczać nie tylko jak dotychczas dług zaciągnięty 

na utrzymanie rodziny, ale często także dług zaciągnięty na działalność gospodarczą, a 

niepowodzenia w niej nie mogą obciążyć jedynie małżonka ją prowadzącego, chyba że 

działania jego były tak rażąco nieracjonalne, iż wykraczają poza mieszczące się w ryzyku 

związanym z działalnością gospodarczą. 

Wyrok SN z dnia 3 lutego 1995 r., II CRN 162/94, OSNC 1995, nr 6, poz. 100, LEX nr 

4197 

Orzeczeniu o zniesieniu małżeńskiej wspólności ustawowej skutek wsteczny powinien być 

nadawany w sytuacjach rzadkich i wyjątkowych. 

Uchwała SN z dnia 5 października 1994 r., III CZP 126/94, OSNC 1995, nr 2, poz. 34, 

LEX nr 4131 

Sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, bez względu na wartość przedmiotu 

sprawy, należą do właściwości rzeczowej Sądu rejonowego. 

Wyrok SN z dnia 22 września 1994 r., III CRN 30/94, LEX nr 137699 

1. Artykuł 52 § 1 k.r.o. stanowi, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać 

zniesienia przez sąd wspólności majątkowej zarówno ustawowej, jak i umownej. Pojęcie 

ważnych powodów nie jest w tym przepisie bliżej określone, stąd też zadaniem sądu jest 

ustalenie, na czym one polegają i czy zachodzą w konkretnej sprawie. Ze szczególną zaś 

wnikliwością powinno być przy tym wyjaśnione istnienie tych powodów w przypadku 

żądania zniesienia wspólności ustawowej z datą wsteczną, mając przy tym na uwadze skutki, 

jakie pociągnie za sobą uwzględnienie takiego żądania. 

2. Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej nie może służyć ochronie korzyści 

majątkowych wynikających z przestępstwa. 

Wyrok SN z dnia 20 października 1993 r., I CRN 154/93, LEX nr 1169336 

1. Ustawodawca znacznie ograniczył dopuszczalność sądowego zniesienia wspólności 

majątkowej małżeńskiej z uwagi na doniosłość społeczną i prawną takiego rozstrzygnięcia. 

Kognicja sądu w tego rodzaju sprawie musi zmierzać do ustalenia i kontroli, czy przytoczone 

przez stronę fakty i przyczyny żądania wyczerpują pojęcie ważnych powodów w rozumieniu 



92 
 

art. 52 § 1 k.r.o., a więc czy zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej jest w danych 

okolicznościach usprawiedliwione. 

2. W przypadku żądania zniesienia wspólności ustawowej z datą wsteczną, a więc wcześniejszą 

niż data uprawomocnienia się wyroku, sąd powinien ze szczególną ostrożnością wyjaśnić 

istnienie ważnych powodów na tę wcześniejszą datę, jak i wnikliwie rozważyć skutki jakie 

pociągnie za sobą uwzględnienie tego żądania. Dalej sięgające przesunięcia wstecz niż data 

wniesienia powództwa nie jest wprawdzie ustawowo wyłączone, może być jednak aktualne w 

wypadkach wyjątkowych. Obowiązkiem przy tym sądu jest rozważenie nie czy przeciwko 

takiemu przesunięciu nie przemawiają inne względy. Ze wstecznym oznaczeniem daty ustania 

wspólności ustawowej może się bowiem łączyć niebezpieczeństwo dla wierzycieli. 

Wyrok SN z dnia 17 września 1993 r., II CRN 95/93, LEX nr 1169324 

1. Przyjmuje się dopuszczalność uznania za "ważny powód" w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o. 

m.in. lekkomyślne zaciąganie przez jednego z małżonków długów podważających podstawę 

utrzymania rodziny, ale przy takiej motywacji żądań z powyższego przepisu ustalenia 

wymaga zarówno element lekkomyślności, jak i zagrożenia bytu rodziny. 

2. Sądy mają obowiązek badania szczególnie wnikliwie, czy powództwo z art. 52 k.r.o. nie 

zmierza wyłącznie do pokrzywdzenia wierzycieli jednego z małżonków, zwłaszcza jeżeli 

zadłużenia wynikają z działalności gospodarczej prowadzonej w większym zakresie. 

Wyrok SN z dnia 17 grudnia 1992 r., II CRN 86/92, LEX nr 1169330 

1. Dopuszczalność sądowego zniesienia wspólności ustawowej małżeńskiej z uwagi na jej 

doniosłość społeczną i prawną została znacznie ograniczona przez ustawodawcę. Kognicja 

sądu w tego rodzaju sprawie musi zmierzać do ustalenia i kontroli, czy przytoczone przez 

stronę fakty i przyczyny żądania wyczerpują pojęcie ważnych powodów w rozumieniu art. 

52 § 1 k.r.o., a więc czy zniesienie wspólności ustawowych jest w danych okolicznościach 

usprawiedliwione. 

2. W przypadku żądania zniesienia wspólności ustawowej z datą wsteczną, a więc wcześniejszą 

niż data uprawomocnienia się wyroku, sąd powinien ze szczególną ostrożnością wyjaśnić 

istnienie ważnych powodów na tę wcześniejszą datę, jak i wnikliwie rozważyć skutki, jakie 

pociągnie za sobą uwzględnienie takiego żądania. Dalej sięgające przesunięcie wstecz niż 

data wniesienia powództwa nie jest wprawdzie ustawowo wyłączone, może być jednak 

aktualne w wypadkach wyjątkowych. Obowiązkiem przy tym sądu jest rozważenie, czy 

przeciwko takiemu przesunięciu nie przemawiają inne względy. Ze wstecznym oznaczeniem 

daty ustania wspólności ustawowej może się bowiem łączyć niebezpieczeństwo dla wierzycieli. 
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Wyrok SN z dnia 15 października 12991 r., III CZP 96/91, OSNC 1992, nr 6, poz. 91, LEX 

nr 3726 

Niedopuszczalne jest dochodzenie jednym pozwem żądania orzeczenia rozwodu oraz zniesienia 

wspólności majątkowej z datą wsteczną. 

Uchwała SN z dnia 10 lutego 1982 r., III CZP 62/81, OSNC 1982, nr 7, poz. 99, LEX             

nr 2748 

Uprawomocnienie się wyroku orzekającego rozwód wyłącza dopuszczalność orzekania przez 

sąd na podstawie art. 52 § 2 k.r.o. o ustaniu wspólności majątkowej z mocą wsteczną. 

Uchwała SN z dnia 10 lutego 1979 r., III CZP 77/78, OSNC 1979, nr 9, poz. 163, LEX         

nr 2358 

Dopuszczalne jest dochodzenie jednym pozwem żądania orzeczenia rozwodu oraz zniesienia 

wspólności majątkowej z datą wsteczną. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 lipca 2018 r., V ACa 563/17, LEX        

nr 2615528   

Nieprawidłowe jest oddalenie wniosku o przesłuchanie świadków, z uwagi na fakt, że z 

pewnością nie wiedzą oni więcej o życiu stron niż one same i nie wnieśliby nic nowego do 

sprawy. Idąc tym tokiem rozumowania, postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód 

należałoby ograniczyć do przesłuchania stron, co dopuszczalne jest tylko w określonej sytuacji, 

uregulowanej w art. 442 k.p.c. 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 1998 r., I CKN 912/97, OSNC 1999/6/117    

Jeżeli w procesie o rozwód postępowanie dowodowe, którego zakres współokreślały wnioski 

stron, dostarczyło materiału wystarczającego do ustalenia przyczyn rozkładu pożycia 

małżeńskiego oraz do ustalenia, że rozkład ten jest zupełny i trwały (art. 56 i nast. k.r.o.), sąd 

nie ma obowiązku przeprowadzania z urzędu innych dowodów. 
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ROZDZIAŁ 3  

JESTEM ROZWÓDKĄ! 
 

3.1. Wyrok 

Zapewne w Twoim życiu wiele się zmieniło. Każdy rozwód jest inny, postępowania różnią 

się szybkością, rodzajem materiału dowodowego, rodzajem dokonywanych w trakcie rozwodu 

zabezpieczeń powództwa, a także intensywnością pod względem emocji. 

Kiedy możemy powiedzieć, że jesteśmy po rozwodzie? Jako uwieńczenie naszej drogi, 

jaką było postępowanie sądowe przed sądem okręgowym, otrzymujemy wyrok. Aby przybliżyć 

Ci czego możesz się spodziewać, jakich konkretnie informacji, poniżej prezentujemy kwestie, 

które mogą znaleźć się z wyroku rozwodowym.  

WYROK 

1. Orzeczenie w przedmiocie ustalenia rozwodu/oddalenie powództwa. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli między 

małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby 

sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.  

2. Wina w rozkładzie pożycia.  

Orzekając rozwód sąd będzie orzekał także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu 

pożycia. Należy jednak pamiętać o tym, że na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha 

orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie 

ponosił winy. 

3. Władza rodzicielska każdego z małżonków nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. 

W wyroku orzekającym rozwód znajdziemy również rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy 

rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem/dziećmi obojga małżonków, władza ta 

może zostać ograniczona, a nawet jeden z małżonków może zostać jej pozbawiony. 

4. Kontakty małżonka, który wspólnie nie zamieszkuje z dzieckiem. 

Sąd, kierując się dobrem dziecka i żądaniami formułowanymi przez małżonków w tym zakresie 

ustali kontakty z dzieckiem/dziećmi, wskazując, że będą się one odbywały bez obecności 
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drugiego rodzica (lub w jego obecności) i poza miejscem zamieszkania małoletniego dziecka 

(lub w jego miejscu zamieszkania). 

5. Alimenty na rzecz małoletniego dziecka/dzieci. 

Sąd wskaże konkretną kwotę jaką rodzic na co dzień niezamieszkujący z dzieckiem 

obowiązany jest uiszczać co miesiąc wraz z obowiązkiem uiszczania odsetek ustawowych w 

przypadku opóźnienia w płatności.  

6. Alimenty na małżonka po rozwodzie. 

W przypadku ziszczenia się ustawowych przesłanek sąd może orzec alimenty na drugiego 

małżonka szczególnie, gdy wskutek rozwodu popadł w niedostatek, a także gdy sytuacja 

finansowa jednego z małżonków wskutek rozwodu wyraźnie się pogorszyła. W tym miejscu 

należy przypomnieć, że orzeczenie alimentów na małżonka pozostaje w związku z orzeczeniem 

w przedmiocie winy za rozpad małżeństwa.  

7. Wspólne mieszkanie i wspólne zamieszkiwanie. 

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także      

o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania 

rozwiedzionych małżonków. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia 

przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy 

rodzicielskiej. 

8. Eksmisja małżonka.  

Kolejnym bardzo istotnym punktem orzeczenia może się okazać eksmisja jednego z 

małżonków. Gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia 

wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.  

9. Podział majątku.  

Teoretycznie zgodnie z brzmieniem Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego na zgodny wniosek 

stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania 

albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na 

jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile 

podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. W praktyce sądy rozwodowe   

w przeważającej mierze pozostawiają wnioski o podział bez rozpoznania. Głównie z uwagi na 

drugą część artykułu traktującego o podziale, który stanowi: Na wniosek jednego z małżonków 

sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli 

przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.  
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10. Koszty sądowe. 

Sąd w wyroku precyzuje również kwestie dotyczące kosztów sądowych (zarówno opłata od 

pozwu, inne wydatki związane z czynnościami podjętymi w trakcie postępowania), a także 

koszty związane z reprezentacją przez adwokata lub radcę prawnego.  

Ogłoszenie wyroku rozwodowego w sprawach, w których pojawiają się małoletnie dzieci,            

a zatem zachodzi potrzeba uregulowania wszelkich kwestii z nimi związanych, odbywa się 

zwykle specjalnie na tę okoliczność w wyznaczonym terminie publikacyjnym. Wówczas 

najczęściej już po wejściu na salę rozpraw sąd przechodzi do odczytania wyroku, w trakcie 

którego wszyscy (poza składem orzekającym) przyjmują postawę stojącą. Po odczytaniu 

wyroku sąd przechodzi do uzasadnienia wydanego orzeczenia podając główne motywy 

każdego z rozstrzygnięć zawartych w wyroku.  

3.2. Zaskarżenie wyroku i apelacja 

Jeżeli nie zgadzamy się z wyrokiem choćby w części, w terminie 7 dni należy złożyć 

wniosek o uzasadnienie, który podlega opłacie w wysokości 100 zł. Po otrzymaniu pisemnego 

uzasadnienia (co następuje zwykle po upływie miesiąca lub dwóch) mamy 14 dni na złożenie 

apelacji. Fakt, że postępowanie apelacyjne jest w toku oznacza przede wszystkim, że jeszcze 

sprawa rozwodowa nie została prawomocnie zakończona, a małżonek jest obowiązany do 

uiszczania kosztów utrzymania rodziny orzeczonych w ramach zabezpieczenia na czas trwania 

procesu.  

Postępowanie apelacyjne, chociaż może trwać kilka miesięcy, najczęściej ogranicza się do 

wymiany pism procesowych i jedynie wyjątkowo może przybrać inną formę aniżeli wydanie 

wyroku przez sąd apelacyjny zmieniającego dotychczasowy wyrok sądu pierwszej instancji lub 

utrzymującego ten wyrok w formie dotychczas orzeczonej. Co do oznacza? Po złożeniu naszej 

apelacji oczekujemy na ewentualną apelację drugiej strony, odpowiadamy na nią, a następnie 

oczekujemy na wydanie wyroku bez obaw o kolejne przesłuchania, albowiem to stadium 

postępowania ogranicza się zwykle wyłącznie do wymiany pism procesowych, ewentualnie 

ustnej argumentacji podawanej przez pełnomocników w trakcie rozprawy apelacyjnej, która to 

zwykle trwa kilkanaście/kilkadziesiąt minut.  

W momencie wydania wyroku przez sąd apelacyjny oficjalnie nabywamy status rozwódki, 

o ile oczywiście była składana apelacja. Jeśli nie, taki status mamy już po uprawomocnieniu się 

wyroku pierwszej instancji, co następuje, jeśli żadna ze stron nie zaskarży wydanego przez sąd 

okręgowy rozstrzygnięcia. 
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3.3. Prawomocny rozwód już w kieszeni 

Z perspektywy czasu, pomimo, że samo orzeczenie przynosi nam różne emocje od uczucia 

porażki, smutku po uczucie uwolnienia i ulgi czas, który następuje po rozwodzie jest raczej 

czymś dobrym. Wiodące znacznie będzie miało uczucie stabilizacji, wiemy przecież na czym 

stoimy. Wiemy bowiem jak będą wyglądały: kontakty ojca z dzieckiem, w najbliższym okresie 

sprawy mieszkaniowe oraz jakimi alimentami będziemy dysponować, aby dopiąć miesięczny 

budżet. W porównaniu do wielkiej niepewności, jaka towarzyszyła nam na początku rozwodu, 

na tym etapie wiemy już dużo więcej i możemy planować naszą przyszłość.  

3.4. Modyfikacje postanowień rozwodowych w innych postępowaniach 

Fakt posiadania wspólnych dzieci sprawia, że będziemy z byłym małżonkiem w stałym 

kontakcie z uwagi na terminowe wpłaty alimentów czy kontakty z dziećmi. Przyszłość jakiej 

kształt został wstępnie nakreślony przez wyrok rozwodowy może na dalszym etapie ulegać 

różnych modyfikacjom. Możemy:  

1. zmienić orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej i żądać jej ograniczenia; 

2. zmienić częstotliwość, rodzaj i sposób kontaktowania ojca z dziećmi; 

3. żądać podwyższenia/obniżenia alimentów. 

Faktem jest, że po rozwodzie kwestie wymienione powyżej już nie będą się odbywały łącznie, 

lecz będą toczyły się w odrębnych sprawach, np. w przypadku konieczności zmiany kontaktów 

i podwyższenia alimentów zaistnieje potrzeba złożenia dwóch osobnych pism procesowych 

inicjujących postępowania, zostaną nadane odrębne sygnatury, a z dużym 

prawdopodobieństwem będą je prowadzili inni sędziowie pomimo tego, że trafią do tego 

samego sądu i wydziału. Ewentualni świadkowie będą musieli być przesłuchani do każdej z 

tych spraw oddzielnie, podobnie również będzie wyglądała kwestia naprowadzania dowodów.  

Niemniej, choć wyrok rozwodowy jest prawomocny, niektóre kwestie mogą ulegać na 

dalszym etapie życia dziecka pewnym zmianom wraz ze wzrostem potrzeb dziecka, a także             

w związku ze zmianą postawy rodzicielskiej ojca.  

3.5. Podział majątku 

Podział majątku to postępowanie czekające każde małżeństwo, które dorobiło się 

wspólnych nieruchomości, pojazdów lub jakiegokolwiek innego majątku. W zależności od 

stopnia skonfliktowania z jakim zakończyliśmy postępowanie rozwodowe możemy przystąpić 
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do rozważań w zakresie podziału majątku wspólnego. Postępowanie o podział, bez względu na 

to jaką będzie przybierało formę: czy to zaciekłego sporu o każdą przysłowiową łyżeczkę, czy 

też ugodowego porozumienia zawartego u notariusza, powinno zostać poprzedzone wizytą u 

prawnika zajmującego się tematyką podziałową. Porada prawna pozwoli Tobie zorientować 

się, jakiego rodzaju żądania możemy formułować w pertraktacjach ugodowych, a później w 

ewentualnym sporze sądowym. Do takiej rozmowy powinniśmy się przygotować, dlatego 

poniżej prezentujemy listę, która może okazać się pomocna.  

1. Wypisz nieruchomości jakie są Waszą wspólną własnością (warto również odszukać 

numer księgi wieczystej nieruchomości, z której prawnik odszuka sobie to co 

najważniejsze).  

2. Skompletuj dokumenty kredytowe jeżeli zaciągnięty został kredyt na Waszą wspólną 

nieruchomość. Warto zaopatrzyć się również w harmonogram spłat oraz potwierdzenie 

przelewu obrazujące osobę, która dokonywała płatności rat, co będzie miało znaczenie 

przy rozliczeniach szczególnie, gdy rozdzielność powstała wcześniej aniżeli wraz z 

uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego.  

3. Wypisz wszystkie przedmioty wspólne i oszacuj ich możliwą wartość, pomocne mogą się 

okazać popularne internetowe strony sprzedażowe. 

4. Zastanów się czy przeznaczałaś na Wasz majątek wspólny swoje własne środki 

pochodzące z majątku nabytego jeszcze przed ślubem, np. sprzedaż mieszkania 

zakupionego przed ślubem, a następnie przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży 

na poczet ceny wspólnej nieruchomości.  

5. Przypomnij sobie czy otrzymywałaś od rodziców lub innych osób darowizny lub spadek, 

które następnie zostały spieniężone i zostały przekazane przez Ciebie na zakup/remont 

nieruchomości/ruchomości wspólnych. Jeżeli takie zdarzenia miały miejsce przygotuj 

dokumenty na ich potwierdzenie.  

6. Zastanów się nad kręgiem świadków, którzy mogliby wspomóc Ciebie w procesie o 

podział majątku.  

7. Uzyskaj zaświadczenie od komornika, jeżeli były mąż nie zapłacił w całości zasądzonych 

kosztów utrzymania rodziny orzeczonych w trakcie procesu rozwodowego i obecnie zalega 

z płatnościami w tym zakresie.  

8. Jeżeli opłacasz stałe zobowiązania związane ze wspólnymi nieruchomości (np. czynsz, 

podatki), przygotuj wykaz płatności miesięcznych oraz dowody uiszczenia tych opłat przez 

Ciebie w okresie po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej.  
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9. Przygotuj listę pytań do prawnika. W trakcie rozmowy uzyskasz sporo informacji i możesz 

zapomnieć zapytać o temat, który Ciebie nurtuje. Mogą to być kwestie związane z 

zasadnością ustalenia nierównych udziałów w Twoim przypadku, lub zasadnością żądania 

przez Ciebie innych roszczeń, lub po prostu opłat na jakie musisz być przygotowana w 

trakcie postępowania podziałowego.  

Z naszego doświadczenia wynika, że warto jeszcze przed wszczęciem postępowania 

skierować do byłego małżonka za pośrednictwem prawnika pismo stanowiące wezwanie do 

polubownego podziału majątku. Może okazać się, że prawnicy dojdą do całościowego 

porozumienia. Uzgodnicie kwestie najbardziej sporne, co pozwoli uniknąć kosztów 

związanych z opiniami biegłych, co będzie stanowiło oszczędność czasu i Twoich nerwów.  

Pojęcia podstawowe związane z podziałem majątku, a traktujące o majątku wspólnym, 

odrębnym czy ustawowej wspólności majątkowej zostały omówione w drugim rozdziale. Na 

tym etapie skupimy się już na informacjach dotyczących ewentualnego podziału na drodze 

sądowej.  

Pamiętamy już, że od chwili ustania wspólności majątkowej małżonkowie mają równe 

udziały w majątku wspólnym. Mogą jednak z ważnych przyczyn żądać ustalenia nierównych 

udziałów. Żądanie takie należy zgłosić w postępowaniu o podział majątku wspólnego, do 

którego stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku (art. 567 § 3 k.p.c.), a także przepisy       

o zniesieniu współwłasności (art. 688 k.p.c.). 

W sprawie o podział majątku wspólnego między małżonkami właściwym jest sąd miejsca 

położenia majątku. Sprawa toczy się w postępowaniu nieprocesowym, co oznacza, że nie mamy 

tu klasycznego „powoda'” i „pozwanego”, a biorą w nim udział „wnioskodawca” i 

„uczestnik/uczestnicy”. Nie ma tu również prekluzji dowodowej i strony mogą składać wnioski 

dowodowe bez większych ograniczeń czasowych. Zadaniem sądu jest przede wszystkim 

ustalenie składu majątku i jego wartości, co też czyni z urzędu. W postępowaniu o podział 

majątku sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków oraz o tym, 

jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego 

lub odwrotnie podlegają zwrotowi. W razie sporu, co do ustalenia nierównych udziałów w 

majątku wspólnym, sąd może w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstępnym. Już na 

etapie sporządzania wniosku o podział majątku wspólnego należy wskazać podstawę ustania 

wspólności majątkowej małżeńskiej (m.in. rozwód, śmierć małżonka) oraz majątek 

podlegający podziałowi wraz z podaniem szacunkowych wartości majątku, a także z 

proponowanym sposobem jego podziału. 
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Co do zasady przedmiotem postępowania o podział jest majątek, który był objęty 

wspólnością majątkową i istniał w dacie jej ustania. Ruchomości i nieruchomości wchodzące 

w skład majątku w tej dacie muszą jednak istnieć w dacie dokonywania podziału, decydujące 

bowiem znaczenie dla rozstrzygnięcia mają okoliczności istniejące w dacie zamknięcia 

rozprawy (art. 316 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). Sąd zobligowany jest do orzeczenia o 

przyznaniu jednemu z byłych małżonków istniejących składników majątkowych i dokonania 

rozliczenia ich wartości. Składniki bezprawnie zniszczone lub zbyte przez jednego z 

małżonków mogą podlegać rozliczeniu, natomiast składniki zużyte w toku normalnego 

używania mogą zostać  nieuwzględniane. W postępowaniu o podział majątku wspólnego, poza 

rozliczeniem nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na majątek odrębny 

(osobisty) i z majątku odrębnego (osobistego) na majątek wspólny w czasie trwania wspólności 

ustawowej małżeńskiej, następuje także rozliczenie nakładów i wydatków dokonanych przez 

każde z małżonków (lub byłych małżonków) w okresie od ustania wspólności do chwili 

podziału majątku wspólnego. Podstawę dokonania rozliczeń stanowią art. 567 § 1 k.p.c. w zw. 

z art. 686 k.p.c. Sąd w postępowaniu działowym dokonuje rozliczeń z tytułu posiadania 

przedmiotów należących do majątku objętego wspólnością, pobranych pożytków i innych 

przychodów, a także poczynionych na ten majątek nakładów i spłaconych długów w okresie 

między ustaniem wspólności a dokonaniem podziału majątku wspólnego. 

W tym postępowaniu możemy również żądać dokonania przez sąd wzajemnych rozliczeń 

byłych małżonków. Pamiętajmy, że każdy z nich może korzystać ze zgromadzonych w okresie 

małżeństwa środków finansowych, jednak to prawo może doznawać pewnych ograniczeń jako, 

że rozliczeniu będą podlegały jedynie te, które zostały wydane na zaspokojenie 

usprawiedliwionych własnych potrzeb, do wykazania czego zobowiązana jest ta strona 

postępowania, która pieniądze zużyła. 

Co ważne, przy podziale w zasadzie nie bierze się pod uwagę pasywów. Niespłacone długi, 

które obciążają majątek wspólny, przy podziale majątku wspólnego w zasadzie nie podlegają 

rozliczeniu. Jednakże inną kwestią jest ustalenie wartości przedmiotów wchodzących w skład 

majątku wspólnego i podlegających podziałowi, co w przypadku sporu co do wartości 

powierzane jest biegłemu rzeczoznawcy, który będzie wydawał opinię w tym przedmiocie na 

dalszym etapie postępowania. 

Nie ulega wątpliwości, że postępowanie sądowe w sprawach o podział majątku jest 

postępowaniem skomplikowanym. Bardzo często w swojej praktyce zawodowej spotykamy się  

z tym, że małżonkowie są przekonani, iż w tym postępowaniu sąd tylko dzieli majątek, 

przyznając określone prawo majątkowe do danego składnika jednemu z małżonków. W 
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rzeczywistości niemal  w każdym postępowaniu rozliczane są jeszcze tzw. nakłady na majątek 

czy długi, a które to rozliczenia wymagają już wiadomości specjalnych i biegłości w przepisach. 

Małżonkowie dzielą nieruchomości, ruchomości, inne prawa majątkowe, lecz sprawa komplikuje 

się jeszcze bardziej, gdy w tle pojawia się firma jednego z małżonków powstała w trakcie trwania 

małżeństwa. 

Istotną kwestią są również koszty postępowania o podział.  Zgodnie z art. 520 § 1 Kodeksu 

Postępowania Cywilnego: Każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim 

udziałem w sprawie. Obciążać nas mogą koszty tych czynności, których dokonujemy sami (np. 

opłata od wniosku czy środka odwoławczego, wynagrodzenie ustanowionego pełnomocnika      

z wyboru, koszty dojazdu do sądu), ale także czynności podjętych w jego interesie przez sąd     

z urzędu lub na jego wniosek (np. koszty opinii biegłych). Z przywołanego przepisu wynika, 

że w postępowaniu nieprocesowym w zasadzie nie ma podstaw do domagania się przez 

uczestnika, który poniósł określone koszty ich zwrotu od pozostałych uczestników. Zasada 

rządząca kosztami w postępowaniu nieprocesowym, a zatem i w sprawie o podział majątku 

wspólnego, istotnie odbiega od klasycznego procesu, w którym wygrany może domagać się 

zwrotu kosztów od przegranego przeciwnika. W świetle art. 520 § 2 i 3 Kodeksu Postępowania 

Cywilnego odstępstwo od zasady z § 1 tego przepisu możliwe jest wtedy, gdy: uczestnicy są w 

różnym stopniu zainteresowani wynikiem postępowania lub interesy uczestników są sprzeczne. 

Możemy dla przykładu wskazać, że różny stopień zainteresowania wynikiem postępowania w 

sprawie może występować w sytuacji nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, 

bądź też w sytuacji różnego zakresu ich interesów, uzależnionego także od innych roszczeń 

rozpoznawanych w sprawach tego rodzaju: roszczeń z tytułu posiadania rzeczy, pobranych 

pożytków cywilnych, dokonanych nakładów, czy spłaconych długów itp. 

 

Przykładowe wnioski w postępowaniu o podział majątku 

Wnoszę o: 

1. podział majątku wraz z ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym w wysokości 

70% na rzecz Wnioskodawczyni oraz 30% na rzecz Uczestnika; 

2. ustalenie, że w skład majątku wspólnego Wnioskodawczyni oraz Uczestnika wchodzi: 

a. nieruchomość składająca się z działki nr 12 o powierzchni 600 m2 zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej położonej w 

Szczecinie przy ul. Kolorowej 5 (nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej jako KW 

nr SZ1S/08097766/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód           

w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych) o wartości 500.000 zł, 
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b. samochód osobowy marki Toyota Land Cruiser VI, rocznik 2019 o wartości 100.000 zł;  

3. dokonanie podziału majątku stron poprzez przyznanie na wyłączną własność 

Wnioskodawczyni składników majątku opisanych w punkcie 2a i 2b z jednoczesnym 

zasądzeniem spłaty na rzecz Uczestnika w kwocie 180.000 zł; 

ewentualnie 

4. dokonanie podziału majątku stron poprzez: 

a.  przyznanie na wyłączną własność Uczestnika składnika majątkowego opisanego w 

punkcie 2a z jednoczesnym obowiązkiem dopłaty na rzecz Wnioskodawczyni kwoty 

350.000 zł, 

b. przyznanie na wyłączną własność Wnioskodawczyni składnika majątkowego opisanego 

w punkcie 2b; 

5. rozliczenie nakładów, jakie Wnioskodawczyni poczyniła z majątku osobistego na majątek 

wspólny stron w kwocie 50.000 zł. 

3.6. Powrót do poprzedniego nazwiska 

Jest to zagadnienie również warte uwagi. Nasze drugie nazwisko, które przyjęłyśmy po 

mężu może być dla nas bolesnym wspomnieniem, od którego chcemy się odciąć. Warto 

wiedzieć, że po uzyskaniu prawomocnego wyroku rozwodowego możemy powrócić do 

naszego dawnego nazwiska, przy czym mamy na to zaledwie trzy miesiące. Powrót następuje 

poprzez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.  
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SUPLEMENT – PRZYDATNE ORZECZNICTWO DO ROZDZIAŁU 

TRZECIEGO 

 

Wyrok SA w Gdańsku z dnia 17 maja 2013 r., III AUa 1571/12, OSA 2014, z. 5, poz. 102-

113, LEX nr 1339305 

Z treści art. 60 § 2 k.r.o. wynika, że jedynie małżonek niewinny w przypadku, gdy rozwód 

pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej, może domagać się orzeczenia 

przez sąd, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim 

zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie 

znajdował się w niedostatku. Natomiast treść art. 60 § 3 zdanie drugie k.r.o. a contrario 

wskazuje, że gdy zobowiązanym do dostarczania środków utrzymania małżonkowi 

rozwiedzionemu jest małżonek, który został uznany za winnego rozkładu pożycia to obowiązek 

ten nie jest ograniczony wskazanym w tym przepisie 5-letnim terminem. Brak jest zatem 

podstaw do zrównywania sytuacji prawnej małżonków, których wspólnie uznano za winnych 

rozkładu pożycia małżeńskiego z sytuacją prawną małżonków, których wina nie była ustalana. 

Wyrok SN z dnia 9 marca 2011 r., III UK 84/10, OSNP 2012, nr 7-8, poz. 100, LEX nr 

1130854 

Małżonka rozwiedziona nabywa prawo do renty rodzinnej wówczas, gdy w dniu śmierci męża 

miała wyrokiem lub ugodą sądową ustalone prawo do alimentów na podstawie art. 60 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego (art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach                

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 

1227 z późn. zm.). 

Uchwała SN z dnia 20 października 2010 r., III CZP 59/10, OSNC 2011, nr 5, poz. 52, 

LEX nr 604066 

Świadczenie uiszczone na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 

zobowiązującego do łożenia na rzecz małżonka kosztów utrzymania rodziny nie podlega 

zwrotowi jako świadczenie nienależne (art. 410 k.c.) w razie prawomocnego oddalenia w 

wyroku rozwodowym jego żądania zasądzenia alimentów na podstawie art. 60 k.r.o. 

Wyrok SA w Poznaniu z dnia 9 września 2009 r., I ACa 565/09, LEX nr 756661 

1. Z treści art. 57 § 1 k.r.o. widoczne jest, że jego celem nie jest wskazanie w sentencji wyroku 

wszelkich możliwych powodów rozkładu pożycia, lecz jedynie tych, które faktycznie do 

trwałego rozkładu pożycia doprowadziły. 
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2. Małżonków po orzeczeniu separacji nie obowiązuje już art. 23 k.r.o. Dyskusyjne jednak jest 

twierdzenie, że małżonkowie pozostający w separacji nie są obowiązani do wzajemnej 

wierności. Skoro sensem istnienia instytucji separacji jest restytucja związku małżeńskiego,           

a obowiązek wierności może znacznie pomóc w realizacji tego celu, w każdym razie z 

pewnością nie zaszkodzić, obowiązek wierności powinien ciążyć na małżonkach. 

3. Celem, jakiemu ma służyć uprzywilejowane roszczenie alimentacyjne małżonka niewinnego 

przewidziane art. 60 § 2 k.r.o. w stosunku do rozwiedzionego współmałżonka uznanego za 

wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jest zapobieżenie sytuacji, w której rozwód miałby 

spowodować pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej małżonka niewinnego w 

porównaniu do sytuacji, w której znajdowałby się w prawidłowo funkcjonującym 

małżeństwie. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest roszczenie przyznane małżonkowi 

niewinnemu o przyczynienie się małżonka uznanego za wyłącznie winnego w odpowiednim 

zakresie do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb, chociażby nie znajdował się w 

niedostatku. Zakres, w jakim to ma nastąpić, określa z jednej strony stopień pogorszenia się 

sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a z drugiej strony zasady słuszności. Tylko, 

bowiem zasady słuszności mogą w sposób prawidłowy wyważyć rozstrzygnięcie, jaki w 

konkretnej sprawie zakres przyczynienia się małżonka winnego może być uznany za 

"odpowiedni". Z reguły będzie on się znajdował pomiędzy granicą, poniżej której leży 

niedostatek, a granicą, której przekroczenie byłoby zrównaniem stopy życiowej obojga 

rozwiedzionych małżonków. Jak bowiem przyjmuje się powszechnie w piśmiennictwie i 

judykaturze, obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego nie sięga przynajmniej 

z reguły tak daleko, aby miał on zapewnić byłemu małżonkowi równą stopę życiową, 

jednakże nie jest przy tym ograniczony do zaspokajania tylko tych usprawiedliwionych 

potrzeb, o których mówi art. 60 k.r.o. w § 1. 

Wyrok SA w Katowicach z dnia 15 lipca 2004 r., I ACa 375/04, LEX nr 147143 

1. Do uznania, że między małżonkami brak jest wspólnoty duchowej, nie jest konieczne 

stwierdzenie przez otoczenie wrogiego lub choćby niechętnego stosunku do siebie. 

Zachowanie poprawnych stosunków, utrzymywanie kontaktów chociażby w interesie 

wspólnych dzieci nie musi koniecznie oznaczać, iż więź duchowa małżonków istnieje. 

2. Uregulowanie z art. 60 § 2 k.r.o. nie daje małżonkowi niewinnemu prawa do równej stopy 

życiowej z małżonkiem zobowiązanym, lecz daje mu prawo do bardziej dostatniego życia 

poprzez przyczynienie się w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych 

potrzeb, chociażby nie znajdował się w niedostatku. 
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Wyrok SA w Poznaniu z dnia 10 lutego 2004 r., I ACa 1422/03, Wokanda 2005, nr 2, s. 46, 

LEX nr 143459 

1. Orzeczenie rozwodu z winy obu stron oznacza, że nie można rozróżnić winy większej i winy 

mniejszej. Małżonek, który zawinił jedną z wielu (kilku) przyczyn rozkładu pożycia, musi być 

uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych 

przewinień. Niedopuszczalna jest bowiem kompensata wzajemnych przewinień. 

2. Niedostatek stanowiący podstawę zasądzenia alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka 

(art. 60 § 1 k.r.o.) ma charakter względny, stąd małżonek domagający się alimentów winien 

w pełni wykorzystać wszystkie możliwości w celu uzyskania dochodów niezbędnych do 

zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb. 

Wyrok SN z dnia 12 września 2001 r., V CKN 445/00, Prok. i Pr.- wkł. 2002, nr 6, poz. 42, 

LEX nr 52490 

1. Świadczenia alimentacyjne między rozwiedzionymi małżonkami stanowią kontynuację 

powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie 

utrzymania  i trwają mimo rozwodu, aczkolwiek w postaci zmodyfikowanej. 

2. Za obiektywną okoliczność uniemożliwiającą uzyskanie świadczeń emerytalno-rentowych 

należy m.in. uznać uzgodnioną przez małżonków lub wywołaną życiową koniecznością 

rezygnację jednego z nich z zarobkowania ze względu na wychowanie małoletnich dzieci i 

prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. 

3. Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi 

po rozwiązaniu małżeństwa wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka 

(art. 130 k.r.o.). Z tych względów pomoc krewnych z zasady nie wyłącza możliwości 

przedłużenia obowiązku alimentacyjnego po myśli art. 60 § 3 k.r.o. 

Wyrok SN z dnia 15 lutego 2001 r., II CKN 391/00, LEX nr 52629 

Brak niedostatku sam przez się nie przesądza o uprawnieniu do wsparcia materialnego. 

Rozstrzygające jest w tym względzie istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka 

niewinnego. 

Wyrok SN z dnia 14 lutego 2001 r., I CKN 1341/00, LEX nr 52433 

1. Obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego nie istnieje obligatoryjnie w każdym 

bez wyjątku przypadku, gdy tylko spełnione są ogólne przesłanki wyraźnie określone w art. 

60 § 2 k.r.o. 
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2. Przez użycie słów "Sąd może orzec", dał wyraz pewnej swobodzie (nie dowolności) 

sędziowskiej, która pozwoli sądowi na oddalenie powództwa, jednakże tylko wyjątkowo, gdy 

będą przemawiały za tym konkretne, bardzo ważne powody. 

Wyrok SN z dnia 11 lipca 2000 r., II CKN 1015/00, LEX nr 51975 

Usprawiedliwione potrzeby rozwiedzionego małżonka, pozostającego w związku nieformalnym 

(faktycznym), podlegają ocenie z uwzględnieniem także możliwości zarobkowych i 

majątkowych partnera rozwiedzionego małżonka w tym związku. W przeciwnym wypadku 

uprawniony do alimentacji rozwiedziony małżonek byłby w sytuacji uprzywilejowanej w 

stosunku do drugiego z tych rozwiedzionych małżonków, co niewątpliwie godziłoby w zasady 

współżycia społecznego (art. 5 k.c.). 

Wyrok SN z dnia 5 lipca 2000 r., I CKN 226/00, LEX nr 51343 

1. W niedostatku pozostaje nie tylko taki uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami 

utrzymania, ale także taki, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone. 

2. Stan niedostatku jest elementem niezbędnym, ale niewystarczającym do uwzględnienia 

powództwa na podstawie przepisu art. 60 § 1 k.r.o. 

Wyrok SN z dnia 28 czerwca 2000 r., IV CKN 662/00, LEX nr 530594 

Przesłanką przewidzianego w art. 60 § 1 k.r.o. obowiązku alimentacyjnego jest stan niedostatku 

małżonka uprawnionego oraz że stan ten występuje wtedy, gdy uprawniony nie jest w stanie 

własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. 

Wyrok SN z dnia 16 maja 2000 r., IV CKN 1230/00, LEX nr 1219842 

Rozwiedzionego małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia nie 

można obarczać alimentami na rzecz drugiego rozwiedzionego małżonka w sytuacji, gdy 

obarczenie go takim obowiązkiem powodowałoby stan niedostatku po jego stronie. 

Wyrok SN z dnia 16 maja 2000 r., IV CKN 1222/00, LEX nr 1219841 

Nie sposób przyjąć istnienia obowiązku alimentacyjnego w sytuacji, gdy poziom życia obojga 

rozwiedzionych małżonków jest zbliżony. 

Wyrok SN z dnia 7 października 1999 r., I CKN 146/98, LEX nr 1216917 

Prawidłowe wyłożenie ustawowego pojęcia "niedostatku", którym posługuje się art. 60 § 1 

k.r.o., wymaga uwzględnienia całokształtu okoliczności charakteryzujących życiowe i 

majątkowe położenie rozwiedzionego małżonka domagającego się świadczenia 
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alimentacyjnego od byłego współmałżonka. Mieć należy przy tym na uwadze, iż do przyjęcia 

niedostatku wystarcza, że środki uprawnionego nie są dostateczne do samodzielnego 

utrzymania się, nie jest zaś konieczne ustalenie, że uprawniony w ogóle nie ma żadnych środków 

do utrzymania się; chodzi tu o sytuację, w której osoba uprawniona nie może w pełni zaspokoić 

swoich usprawiedliwionych potrzeb. 

Wyrok SN z dnia 4 sierpnia 1999 r., II CKN 498/99, LEX nr 527137 

1. Nie aktywność danej osoby ukierunkowana na osiąganie dochodów, a tylko właśnie 

wysokość dochodów pochodzących z tej aktywności stanowi okoliczność, którą może mieć 

znaczenie dla oceny niedostatku, wymaganego przez art. 60 § 1 k.r.o. 

2. Nierozpoznanie istoty sprawy (w rozumieniu art. 378 § 2 k.p.c.) oznacza zaniechanie przez 

sąd pierwszej instancji zbadania materialnej podstawy żądania pozwu albo pominięcie 

merytorycznych zarzutów pozwanego. 

Wyrok SN z dnia 15 lipca 1999 r., I CKN 356/99, LEX nr 527172 

1. Pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego wymaga oceny nie tylko w chwili 

rozwodu, ale w każdorazowej sytuacji uprawnionej osoby. 

2. Dla uwzględnienia na podstawie art. 60 § 2 k.r.o. powództwa niezbędnym jest, by to właśnie 

rozwód pociągał za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. 

Ujawnienie się zatem wskazanych w tym przepisie skutków, nawet po wielu latach od 

orzeczenia rozwodu, może uzasadniać uwzględnienie powództwa na podstawie art. 60 § 2 

k.r.o., ale tylko wówczas, jeśli zostanie ustalone, że wspomniane skutki są następstwem 

rozwodu, a nie zostały spowodowane innymi przyczynami. 

Wyrok SN z dnia 28 stycznia 1999 r., III CKN 1041/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 149, LEX 

nr 36457 

Przedłużenie 5-letniego terminu przewidzianego w art. 60 § 3 k.r.o. może nastąpić tylko wtedy, 

gdy wyjątkowe okoliczności, wymienione w tym przepisie, powstały przed upływem 5 lat od 

orzeczenia rozwodu. 

Wyrok SN z dnia 9 grudnia 1998 r., II CKN 88/98, LEX nr 1214485 

Małżonek znajduje się w niedostatku wtedy, gdy własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić 

swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części. 
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Wyrok SN z dnia 3 września 1998 r., I CKN 1029/97, LEX nr 1215906 

Nie ma przeszkód, aby żądanie określone w art. 60 § 3 k.r.o., które może wynikać w sposób 

dorozumiany także z pozwu o zasądzenie alimentów, zostało zgłoszone po upływie terminu 

pięcioletniego − musi jednak powoływać się na wyjątkowe okoliczności istniejące jeszcze przed 

upływem tego terminu. Nie są wyjątkowymi okolicznościami w rozumieniu art. 60 k.r.o. 

stopniowy ubytek sił, dolegliwości i schorzenia byłego małżonka, występującego z żądaniem 

przedłużenia terminu pięcioletniego, dotykające go w miarę upływu życia. Wyjątkowymi 

okolicznościami, o których mowa, są nie tylko nagłe zdarzenia, jak wypadki powodujące 

kalectwo, ale również niektóre choroby wywołujące silny rozstrój zdrowia (np. prowadzące do 

poważnych operacji). 

Wyrok SN z dnia 10 lipca 1998 r., I CKN 788/97, LEX nr 34443 

Pozostawanie w konkubinacie przez uprawnionego do alimentacji rozwiedzionego małżonka 

nie jest ustawową przesłanką wygaśnięcia wobec niego obowiązku alimentacyjnego drugiego 

z rozwiedzionych małżonków. 

Wyrok SN z dnia 7 maja 1998 r., III CKN 186/98, LEX nr 83804 

Przesłanką rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego małżonka ponoszącego wyłączną winę 

rozkładu pożycia jest ustalenie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji 

materialnej małżonka niewinnego, nie mające jednak cech niedostatku. Ocena, czy nastąpiło 

takie pogorszenie, zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się 

wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono 

i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo. 

Wyrok SN z dnia 25 września 1978 r., III CRN 161/78, LEX nr 8131 

Małżonek nie jest obowiązany do konsumowania substancji majątkowej na pokrycie swego 

utrzymania, gdy drugi małżonek ze względu na swą sytuację majątkową i zarobkową jest                   

w stanie spełniać obowiązek alimentacyjny. 

Wyrok SN z dnia 29 stycznia 1998 r., I CKN 498/97, LEX nr 83803 

Przy ocenie "pogorszenia", czyli przy porównywaniu położenia materialnego współmałżonka 

niewinnego przed rozwodem z położeniem po rozwodzie sąd powinien brać pod uwagę tę 

sytuację materialną, jaką małżonek niewinny w czasie trwania małżeństwa powinien był mieć 

zgodnie z przepisami (art. 23 i art. 27 k.r.o.), a nie tę, jaką faktycznie miał w następstwie 
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nieprawidłowego i niewłaściwego postępowania współmałżonka, który np. ograniczał swoje 

realne możliwości zarobkowe albo skąpił środków na zaspokojenie potrzeb rodziny. 

Wyrok SN z dnia 19 maja 1975 r., III CRN 55/75, OSNC 1976, nr 6, poz. 133, LEX nr 

1935 

Niedostatek w rozumieniu art. 60 § 1 k.r.o. nie wiąże się z zupełnym niezaspokojeniem 

usprawiedliwionych potrzeb. Stan niedostatku zachodzi już wtedy, gdy uprawniony nie ma 

możliwości zarobkowych i majątkowych pozwalających na pełne zaspokojenie jego 

usprawiedliwionych potrzeb, a jeżeli uprawniony jest chory, to do potrzeb tych należą i 

lekarstwa. 

Uchwała SN z dnia 7 sierpnia 1974 r., III CZP 46/74, OSNC 1975, nr 12, poz. 160, LEX 

nr 1848 

1. Okoliczność, że małżonkowie pozostają w faktycznej separacji i że żona bez porozumienia z 

mężem przerwała pracę zarobkową w celu zajęcia się wychowaniem małego dziecka nie stoi 

na przeszkodzie domaganiu się przez nią pomocy od męża w postaci świadczeń 

alimentacyjnych na jej rzecz w granicach jej potrzeb oraz możliwości zarobkowych i 

majątkowych męża. 

2. W sprawach o roszczenia alimentacyjne między małżonkami sąd w zasadzie nie bada, czy           

i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże w wypadkach szczególnych, np. 

gdy małżonek, który zerwał pożycie, pozostaje w konkubinacie z inną osobą, sąd może 

odmówić uwzględnienia roszczenia, jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego. 

Wyrok SN z dnia 10 maja 1966 r., III CR 65/66, OSNC 1967, nr 2, poz. 27, LEX nr 461 

Małżonek niewinny, który pozostaje w niedostatku, może domagać się alimentów od małżonka 

uznanego w procesie rozwodowym za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. W takim wypadku 

małżonek niewinny nie ma potrzeby wykazywać, że rozwód pogorszył jego sytuację materialną. 
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To już koniec naszej wspólnej drogi. Wierzymy, że przygotowane opracowanie pozwoli Ci 

solidnie przygotować się do rozwodu, a także sprawi, że będziesz czuła się pewniej zarówno w 

formułowanych wnioskach, określeniu tego co będzie dla Ciebie priorytetem w toczącym się 

postępowaniu, ale także wzmocni Twoją pewność siebie na sali rozpraw. Powodzenia, 

trzymamy za Ciebie kciuki. 



 

PROLOG 
 

Książka powstała z pasji do naszych zawodów, z konieczności pomocy i uświadamiania 

czym jest rozwód, jak się do niego przygotować, a także co czeka każdego kto został uwikłany 

w spór rozwodowy. Do kancelarii często trafiają klienci, którzy skorzystali początkowo z 

informacji opublikowanych w Internecie, które to okazały się zupełnie nietrafione i niepełne, w 

wyniku czego początek procesu nie poszedł po ich myśli. Dostrzegłyśmy potrzebę stworzenia 

książki, która będzie pewnym wstępem do tego trudnego etapu, w który wchodzimy rozstając się.  

Na Wasze ręce składamy publikację, w której znajdują się wszelkie informacje 

dedykowane tematyce rozwodowej, ale także rozstaniom przy związkach partnerskich. Wiele 

tematów pozostaje aktualnych przy rozpadach związków, z których pochodzą małoletnie 

dzieci. Tematyka władzy rodzicielskiej, alimentów czy kontaktów z dziećmi małżonka 

niezamieszkującego wspólnie z nimi dotyczy zarówno związku partnerskiego, jak też 

małżeńskiego.  

Wierzymy, że czas jaki spędziłyśmy na sali sądowej, na mediacjach rodzinnych, 

negocjując warunki umów między małżonkami zawieranych przed notariuszami zaowocował 

powstaniem pozycji, która stanowiąc zbiór naszych doświadczeń pozwoli Wam przejść pewniej 

przez rozwód, dobierać lepsze rozwiązania, a także pozwoli Wam zrozumieć głębiej metodykę 

działania sądów oraz Waszych pełnomocników, którym powierzycie prowadzenie sprawy.  

Omówione zostały kolejno kwestie poszczególnych etapów rozwodu, w ramach którego 

zostały opisane: wina, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty i postępowanie 

sądowe. Szczegółowo została rozpisana problematyka wyliczeń alimentacyjnych z podziałem 

na rodzaje wydatków i argumentację uzasadniającą uwzględnienie ich w kosztach utrzymania 

dziecka. Publikacja została wzbogacona również o tematykę rozdzielności majątkowej oraz 

omówienie majątków wspólnego i odrębnego. Zostały w niej zawarte również wskazówki          

w zakresie przygotowań do podziału majątku małżonków.  

Głęboko wierzymy, że przedstawione propozycje sformułowania określonych wniosków 

okażą się pomocne i znajdą się w Waszych pismach procesowych.   

 


