
ROZWÓD

www.reallygreatsite.com
Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Państwa

przekazanych przez Powiat Gliwicki

PORADNIK PRAWNY

Czy zastanawialiście się kiedyś nad rozwodem?

Większość osób pozostających w stałych związkach prze-
chodzi mniejsze lub większe kryzysy. Niekiedy kryzysy te
doprowadzają do rozpadu związku i zbudowanej wokół niego
rodziny. Być może Twój związek jest obecnie na takim etapie...
Kiedy stajemy w obliczu problemu często na początku wydaje
się, że nas on przerasta, że nie jesteśmy w stanie sobie z nim
poradzić. W takiej sytuacji dobrze jest skierować się do osoby,
która może nam pomóc. Taką osobą może być prawnik lub
doradca obywatelski w punkcie nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
prowadzonym w naszym powiecie. Zapisy na porady
odbywają się telefonicznie pod numerem (32) 338 37 29
lub poprzez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy

https://np.ms.gov.pl/zapisy


Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna i powinna być poprzedzona dogłębnym namysłem.
Aby dobrze przygotować się do tego etapu życia ważne jest, aby zobaczyć, jak rozstanie
wpłynie na różne jego aspekty.

WAŻNE
Zaplanuj dobrze swój rozwód, żeby w tej trudnej sytuacji być jak najlepiej

przygotowaną/przygotowanym na przyszłość.

Alina i Grzesiek są od 10 lat małżeństwem, wychowują
dwójkę dzieci. Grzesiek prowadzi własną firmę, która
przynosi stanowczo wyższe dochody niż praca Aliny w szkole.
Ostatnio para pozostaje w długotrwałym konflikcie o sposób
spędzania wolnego czasu - Grzesiek ma wiele hobby, takich
jak gra w piłkę nożną, wędkowanie, jazda na rowerze, które
realizuje w każdej wolnej od pracy chwili. Alina jest zła na
męża, że nie spędza czasu z nią i dziećmi oraz nie pomaga jej
w obowiązkach domowych. W trakcie jednej z kłótni Grzesiek
zagroził  jej,  że  nie  będzie  więcej  dawać  pieniędzy na dom
i dzieci, niech Alina radzi sobie sama. W związku z tym Alina
zastanawia się nad rozwodem. Musi to wszystko dobrze
przemyśleć: Czy da radę sama na co dzień łączyć pracę z
opieką nad dziećmi? Czy Grzesiek zostawi jej i dzieciom dom?
A co, jeśli będzie unikał płacenia alimentów?
Alina ze swoim wątpliwościami zgłosiła się do doradcy
obywatelskiego. Wspólnie przygotowali plan działania, który
stanowi plan Aliny na przyszłość.



Możesz tak jak Alina posłużyć się poniższymi pytaniami podzielonymi na 4 grupy:
• majątek;
• dzieci;
• przyszłość finansowa;
• środki utrzymania.



Jeśli jesteś już zdecydowany/zdecydowana na rozwód, to musisz wiedzieć, że możesz go
uzyskać jedynie przed sądem. Jednak zanim skierujesz wniosek do sądu, warto skorzystać
z pomocy mediatora.  Postępowania rozwodowe trwają bardzo długo, a sąd w jego trakcie
i tak prawdopodobnie skieruje Was do mediacji. Jeśli skorzystacie z niej wcześniej, to
przyśpieszy postępowanie rozwodowe i pozwoli Wam ustalić zasady funkcjonowania przed
uzyskaniem wyroku rozwodowego.

ZALETY MEDIACJI

przyśpieszy postępowanie rozwodowe;
pozwoli Wam ustalić zasady funkcjonowania rodziny przed uzyskaniem wyroku
rozwodowego np. co do opieki nad dziećmi, alimentów; 
poufność - tajność   jej  przebiegu  i  wszystkich  szczegółów  ochronione   są  prawnie,
a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa; 
przejrzystość - strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i
całkowicie odformalizowany; 
efektywność - oferuje olbrzymią ilość rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebie-
giem;
szybkość - jej przebieg jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron; 
niskie koszty - jej koszty w przeciwieństwie do kosztów sądowych są relatywnie nieduże
i łatwe do skalkulowania.



 Jeśli to możliw spotykamy się wcześniej ze współmałżonkiem na mediacji, ustalamy
plan rozwodu.
 Piszmy pozew o rozwód. 
 Zwracamy się do Urzędu Stanu Cywilnego o odpis aktu małżeństwa.
 Gromadzimy inne dowody (np. odpisy aktów urodzenia dzieci). 
 Wnosimy opłatę w wysokości 600,00 zł na rachunek bankowy sądu lub w kasie. Jeśli
chcemy być zwolnieni z opłat - składamy do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów
sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym na formularzu. 
 Gotowy pozew i załączniki (odpis aktu małżeństwa, dowód wniesienia opłaty i inne)
kseruję w dwóch kopiach (jedną wysyłamy do sądu, druga będzie dla nas), wszystkie
trzy egzemplarze pozwu podpisujemy.
Pozew i załączniki wysyłamy listem poleconym (oryginał i jedna kopia dla sądu, druga
kopia dla nas, zachowujemy dowód nadania z poczty) lub zanosimy do sądu na
dziennik podawczy (pani w okienku oddaję oryginał i obie kopie, na jednej z nich
przybita zostanie pieczątka z datą – ten egzemplarz zabieram do domu).
Oczekujemy wezwania z sądu, odbieramy korespondencję. 
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Powyższy plan może wydawać się skomplikowany. To naturalne, jeśli ktoś nie ma często do
czynienia ze sprawami sądowymi. Z każdym pytaniem zapraszamy do kontaktu z do-
świadczonymi prawnikami i doradcami obywatelskimi w punktach nieodpłatnych porad.

Jak wygląda postępowanie rozwodowe?



Aby nie pozostać bez środków do życia warto we wniosku o ustalenie kontaktów napisać 

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE
czyli o przyznanie alimentów w czasie trwania postępowania sądowego.

WAŻNE
Postępowania sądowe trwają długo, a z powodu koronawirusa jeszcze się
wydłużyły. Musimy być przygotowani na to, że wyrok rozwodowy a nim
postanowienie o przyznaniu alimentów dzieciom zostanie wydane dopiero za
kilkanaście miesięcy, a nawet lat.

Oprócz  alimentów  możemy  wnosić  o  środki na utrzymanie rodziny
z artykułu 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
Art. 27 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.



Pozbawiony środków współmałżonek może dochodzić
pieniędzy poprzez zasądzenie comiesięcznej kwoty na
potrzeby rodziny (w podobnej formie jak alimenty).
Ponieważ jest to instytucja podobna do alimentów,
często są ze sobą mylone. Obowiązek zapewniania
rodzinie środków utrzymania nie wygasa w obliczu
separacji faktycznej małżonków (braku wspólnego
miejsca zamieszkania), dopiero orzeczenie rozwodu
lub separacji może zamiast niego wprowadzić
konieczność alimentacji byłego współmałżonka, która
wymaga spełnienia dodatkowych warunków. 

Nie ma wątpliwości, że jeśli rodzice mają na
utrzymaniu małoletnie  dzieci,  to  nawet  po wypro-
wadzce jednego z nich z domu, drugi z rodziców może
żądać takich środków. Jednak ten ostatni pogląd jest
dyskusyjny co do małżonków bezdzietnych lub posia-
dających dorosłe dzieci. Jeśli więc nie mieszkamy już
razem, a nie chcemy się rozwodzić, musimy liczyć się z
możliwością odrzucenia naszego wniosku przez sąd.



Pani Kasia zajmowała się prowa-
dzeniem domu i wychowaniem trójki
dzieci, jedynie sporadycznie podejmu-
jąc się drobnych zleceń krawieckich. Jej
mąż Marek dobrze zarabiał i utrzy-
mywał rodzinę, do czasu, gdy zerwał
kontakt z małżonką i wyprowadził się
do nowej partnerki, wnosząc o rozwód. 

Pani Kasia została bez środków do
utrzymania. W odpowiedzi na pozew
rozwodowy wniosła o zasądzenie ali-
mentów na rzecz swoją i dzieci, a także
o zabezpieczenie przez okres trwania
postępowania rozwodowego alimen-
tów dla dzieci i środków na zaspo-
kajanie potrzeb rodziny.

Sąd  niedługo  później  zabezpieczył  środki  na  utrzymanie  rodziny  w  kwocie 1500,00 zł i alimenty
w  łącznej  kwocie  1500,00  zł  miesięcznie,  płatne  do  rąk   pani   Kasi.   Postępowanie   rozwodowe
z  orzekaniem  o  winie  trwało  dwa  lata,  w  trakcie których rodzina utrzymywała się z tych 3000 zł.
W wyroku rozwodowym, poza innymi kwestiami, sąd ustalił ostatecznie kwotę alimentów w wysokości
2100,00 zł łącznie na wszystkie dzieci oraz 1200,00 zł tytułem alimentów dla pani Kasi.







Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego
„DOGMA” jest jedną z wiodących organizacji pozarządowych, która
od 16 lat realizuje szereg inicjatyw obywatelskich nakierowanych na
poszerzenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz dostępu do
bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

Od    2016   roku   Stowarzyszenie    realizuje   zadania   wynikające
z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W
ciągu 4 lat udzielono ponad 30 tys. porad osobom znajdującym się
w kryzysowych sytuacjach życiowych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz niejednokrotnie pozbawionym środków
finansowych  na  skorzystanie  z  profesjonalnej pomocy prawnej na

rynku usług prawniczych. Obecnie w ramach statutowej działalności Stowarzyszenie współpracuje z ponad
60-cioma prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami,  którzy 
 specjalizują  się w różnych dziedzinach prawa.

W roku 2020 pełnimy dyżury w 46 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa
Obywa-telskiej na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.

Wykaz punktów znajduje się na stronie: www.dogma.org.pl

Masz pytania, wątpliwości?
Obawiasz się o swoje prawa?
Skontaktuj się z nami!

http://www.dogma.org.pl/


Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Państwa
przekazanych przez Powiat Gliwicki

Zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

prowadzonych przez Stowarzyszenie "DOGMA"

Urząd Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 26

44-160 Rudziniec

punkt czynny:
poniedziałek godz. 9.00 - 13.00

wtorek godz. 11.30 - 15.30
środa godz. 11.00 - 15.00

czwartek godz. 13.30 - 17.30
piątek godz. 9.00 - 13.00

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej oraz mediacji 
należy wcześniej zapisać się telefonicznie na poradę pod nr tel. 32 338 37 29

W czasie obowiązywania stanu epidemii SARS-CoV-2 prawnicy, doradcy i mediatorzy współpracujący z naszym Stowarzyszeniem
udzielają nieodpłatnej pomocy telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

Urząd Gminy Wielowieś
ul. Główna 1

44-187 Wielowieś

punkt czynny:
poniedziałek godz. 14.00 - 18.00

wtorek godz. 14.00 - 18.00
środa godz. 8.00 - 12.00

czwartek godz. 8.00 - 12.00
piątek godz. 8.00 - 12.00


