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ROZWÓD A SEPARACJA 

Małżonkowie decydując się na rozstanie mogą podjąć decyzję zarówno o rozwodzie jak 

i o separacji.  Każda z tych decyzji pociąga za sobą inne konsekwencje.  Orzeczenie przez Sąd 

rozwodu  na wniosek jednego lub obojga małżonków powoduje całkowite rozwiązanie 

małżeństwa.  Małżeństwo przestaje istnieć a byli małżonkowie mogą ponownie zawrzeć nowe 

związki małżeńskie. Separacja natomiast, polega jedynie na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej 

i małżonkowie nie mogą zawrzeć nowych związków małżeńskich. Separacja pozwala 

małżonkom na przemyślenie decyzji o dalszym losie ich małżeństwa i może być zniesiona w 

każdym czasie na zgodny wniosek małżonków. 

Zarówno orzeczenie rozwodu jak i orzeczenie separacji powoduje powstanie między 

małżonkami rozdzielności majątkowej. Jednak przy orzeczeniu separacji, na każdym z 

małżonków nadal ciąży obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny, nawet wówczas gdy nie mają 

wspólnych dzieci na swoim utrzymaniu. 

Kolejną różnicą jest fakt, że łatwiej jest uzyskać w Sądzie separację niż rozwód. O separacji 

orzeknie Sąd na żądanie jednego z małżonków lub na wspólny i zgodny wniosek obydwojga. 

W toku sprawy sąd nie bada, czy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały rozpad pożycia. 

Warunki orzeczenia rozwodu: 

  1.  gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków 

może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. 

  2.  Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli 

wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo 

jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia 

społecznego. 

 3.  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 zasadami współżycia społecznego. 

O czym w wyroku rozwodowym orzeka Sąd: 

 1.  Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.  

Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie. W 

tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. 
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2. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga także 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, czyli o wysokości alimentów na dzieci. 

 

Małżonkowie mogą wspólnie spisać porozumienie o sposobie wykonywania władzy 

rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie oraz ustalić między 

sobą wysokość alimentów na dziecko. Jeżeli porozumienie to będzie zgodne z dobrem 

dziecka, sąd uwzględni je w wyroku rozwodowym.  

 

Natomiast jeśli małżonkowie nie będą w stanie sami uzgodnić powyższych warunków, to  

sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzygnie o 

sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej, o utrzymywaniu kontaktów z 

dzieckiem po rozwodzie oraz o wysokości alimentów na dziecko. 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. 

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek 

rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, 

może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem 

powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. 

W przypadku orzeczenia separacji, małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił 

swoje dotychczasowe nazwisko nie może zmienić nazwiska i wrócić do tego, które nosił przed 

ślubem. 

Zarówno w wyroku rozwodowym, jak i orzekając separację sąd może nałożyć na jednego z 

małżonków obowiązek świadczenia alimentacyjnego w stosunku do drugiego małżonka. 

Wysokość świadczenia wyznaczają usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości 

zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. W przypadku separacji nie został określony termin, 

po upływie, którego małżonek zobowiązany do alimentacji może zostać z obowiązku tego 
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zwolniony. Oznacza, to, że w praktyce obowiązek dostarczenia środków utrzymania będzie 

ciążył na jednym z małżonków do czasu, aż sąd nie zniesie separacji lub orzeknie o rozwiązaniu 

małżeństwa. W przypadku rozwodu okres alimentacyjny jest prawnie ograniczony do lat 5 a 

także wygasa wcześniej, w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa i jedynie 

w wyjątkowych sytuacjach może być przez sąd przedłużony. 

 

Warunki orzeczenia separacji: 

1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może   

żądać, ażeby sąd orzekł separację. 

2.    Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, 

jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków 

albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego. 

3.    Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na 

podstawie zgodnego żądania małżonków. 

4.    Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i 

żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.   Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie 

jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację. 

 

O czym w orzeczeniu o separacji orzeka Sąd: 

1. Przy orzekaniu separacji sąd tak samo jak w wyroku rozwodowym orzeka o winie 

rozkładu pożycia. Na podstawie zgodnego żądania małżonków, może jednak nie orzec 

o winie rozkładu pożycia i wtedy następują skutki takie, jak gdyby żaden z 

małżonków nie ponosił winy. 

2. Sąd tak samo ja w wyroku rozwodowym orzeka o władzy rodzicielskiej, kontaktach z 

dzieckiem oraz o obowiązku alimentacyjnym. 

 

 Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji.   Z chwilą zniesienia 

separacji ustają jej skutki.  Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad 

wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków. 
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Orzeczenie separacji powoduje powstanie pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej, 

która nie może być zmieniona w drodze umowy. Od momentu uzyskania separacji, każdy  

z małżonków  odpowiada samodzielnie za zaciągnięte przez siebie zobowiązania i nie ponosi 

odpowiedzialności za długi drugiego małżonka. Na wniosek jednego z małżonków sąd  

w wyroku orzekającym separację jak i rozwód może dokonać podziału majątku wspólnego. 

W przypadku orzeczonej przez sąd separacji, podobnie jak przy rozwodzie, dochodzi do 

sytuacji, w której małżonkowie wyłączeni są z mocy prawa od dziedziczenia po sobie. Nie 

mogą oni ubiegać się również o zachowek. Wyjątkiem jest dziedziczenie testamentowe.  

W sytuacji, gdy zmarły małżonek ustanowił drugiego małżonka spadkobiercą w testamencie, 

fakt orzeczenia separacji nie ma wpływu na przyjęcie spadku. 
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA A NIEODPŁATNE PORADNICTWO 

OBYWATELSKIE 

Punkty nieodpłatnej pomocy zostały podzielone na punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej i punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  Warto poznać różnice między 

nimi, gdyż wtedy łatwiej wybrać, gdzie można znaleźć pomoc dla siebie. 

Otóż, zgodnie z ustawą o Nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej: 

I. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o 

obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub 

spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 

postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub 

sądowoadministracyjnym lub 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem 

pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i 

pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 

3a) nieodpłatną mediację, lub 

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku 

finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

II. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie natomiast obejmuje działania dostosowane do 

indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości 

tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach 

oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, 

sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 
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zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia 

społecznego. 

Inaczej mówiąc, poradnictwo obywatelskie nie musi być świadczone przez prawnika lecz także 

przez osobę, która posiada doświadczenie życiowe i została do tego poradnictwa odpowiednio 

przeszkolona. Osoba ta zapewnia osobie uprawnionej do pomocy: 

1. wsparcie w jej problemach poprzez wysłuchanie jej,   

2. przygotowanie wraz z nią planu działania pomagającego jej krok po kroku wyjść z 

problemu 

3. wskazanie jej miejsc, gdzie powinna się udać celem załatwienia konkretnych 

problemów lub uzyskania konkretnej pomocy 

4. otwartą rozmowę o problemach 

5. doradca obywatelski pełni funkcję edukacyjną, podnosi świadomość osoby uprawnionej 

6. posiada wiele możliwości pomocowych 

Natomiast nieodpłatna pomoc prawna: 

1. jest świadczona przez prawników 

2. gdy osoba uprawniona ma już plan działania, prawnik wskazuje konkretną taktykę 

działania w celu prawnego rozwiązania problemu, 

3. jest to porada prawna w konkretnej sprawie, w konkretnym problemie 

4. prawnik świadczy 4 konkretne formy pomocy, wymienione na wstępie 
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MEDIACJA 

Mediacja jest szczególnym rodzajem postępowania, które ma na celu uzgodnienie przez 

strony stanowisk i rozwiązanie sporu w drodze zawarcia ugody. Daje ona możliwość rozmowy 

o problemach i konfliktach w neutralnej, a nawet przyjaznej atmosferze, sprzyjającej 

swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji. Od postępowania pojednawczego 

mediacja różni się tym, że strony samodzielnie prowadzą rozmowy ugodowe i ustalają warunki 

porozumienia, a pomocą ma im w tym służyć mediator.  Ugoda zawarta przez strony jest 

jedynie zatwierdzana przez sąd. Mediacja może być podjęta na każdym etapie sporu. Zarówno 

przed wszczęciem postępowania sądowego jaki i w jego trakcie.  

Z kolei postępowanie wszczęte na podstawie zawezwania do próby ugody prowadzone jest 

przed sądem, przed którym zawierana jest również ugoda. Jest to postępowanie niezależne od 

postępowania, w którym sąd rozstrzyga spór. 

Z mediacji warto skorzystać  we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. 

Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych – zgłoszona przez strony, 

które nie radzą sobie już z problemami i konfliktami. Między innymi w sporach rodzinnych, 

pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, gospodarczych, szkolnych, oświatowych. 

Mediacja nie służy jedynie rozstrzygnięciu danego sporu, który często wynika z szerszego 

problemu. Jej celem jest znalezienie takiego rozwiązania, które będzie zmierzać do rozwikłania 

całości konfliktu między stronami. To strony same  podczas rozmowy czy to bezpośredniej, 

podczas wspólnego spotkania u mediatora czy też za pośrednictwem mediatora znajdują 

sposoby na wspólne wypracowanie kompromisu. Zaletą mediacji jest to, że może w sposób 

zgodny rozwiązywać większą ilość spraw i to w sposób akceptowalny przez strony.  

Mediacja jest dobrowolna.  Mediator prowadząc mediacje powinien zachować bezstronność.  

Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego 

rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji 

ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie 

są dla stron wiążące. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Mediator, strony i inne osoby 

biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o 

których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji.  
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Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym 

na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w 

postępowaniu mediacyjnym. 

Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd, na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza 

postępowanie co do jej zatwierdzenia.  Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, 

sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności; w przeciwnym przypadku sąd 

zatwierdza ugodę postanowieniem. 

Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed 

mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub 

zawiera sprzeczności. 

Ważnym jest fakt, że ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc 

prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono 

przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym i może być skierowana do 

egzekucji komorniczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdujesz się w sytuacji konfliktowej? Potrzebujesz skorzystać z mediacji? Twoja 

sytuacja materialna jest zbyt trudna, by skorzystać z formy płatnej? Zadzwoń i umów się 

na konsultacje udzielane w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa 

Obywatelskiego dla mieszkańców Bielska-Białej. Nr tel. 33 497 15 72. Możesz również 

skorzystać z zapisów przez stronę internetową: https://bielsko-biala.pl/nieodplatna-

pomoc-prawna. 


