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“M
am 36 lat i dwójk´ nieletnich
dzieci. Do tej pory udawa∏am,
˝e wszystko jest w porzàdku,
jednak nie jestem ju˝ w stanie
oszukiwaç samej siebie. Z m´-

˝em nie uk∏ada nam si´ od d∏u˝szego czasu.
Ciàg∏e awantury, jego póêne powroty do domu
- taka atmosfera nie sprzyja wychowaniu dzie-
ci, a tym samym dobrej atmosferze rodzinnej.
Ja zresztà te˝ si´ zmieniam, jestem coraz bar-
dziej nerwowa, roztrz´siona. Nie chc´ ju˝ tak
d∏u˝ej ˝yç, nie ma sensu ciàgnàç tego zwiàzku
dalej. Lepiej si´ rozstaç dla dobra nas wszyst-
kich. Ale czy dam sobie rad´? Jakie mam pra-
wa? Ma˝ zawsze utrzymywa∏ rodzin´, ja opie-
kowa∏am si´ dzieçmi. Jak wyglàda ca∏a proce-
dura rozwodowa? Najwa˝niejsze sà dzieci. Co
z nimi?”

Sytuacja opisana wy˝ej, to jedna z wielu,
z jakà prawnicy spotykajà si´ na co dzieƒ. Me-
cenas Joanna Ma∏ysz, praktykujàca prawo ro-
dzinne, postara nam si´ odpowiedzieç, jak
prawo dzia∏a w takich przypadkach. 

- Witam. Jako adwokat musz´ stwierdziç, ˝e
cz´sto spotykam si´ z powy˝ej opisanà sytu-
acjà. Rozwód jest to zamkni´cie pewnego eta-
pu w ˝yciu, jednak ˝ycie toczy si´ dalej i my
sami musimy nim kierowaç. W przedstawio-
nym przypadku mamy kilka rozwiàzaƒ. Je˝eli
obydwie strony - ˝ona, mà˝ - wczeÊniej dosz∏y
do kompromisu odnoÊnie podzia∏u majàtku
oraz w kwestii wychowania dzieci, mówimy
wtedy o tak zwanym rozwodzie za porozumie-
niem stron. Podczas takiego procesu strony
podpisujà zgodnie dokumenty rozwodowe, po
czym sk∏adamy spraw´ do sàdu i tylko jeden
z ma∏˝onków musi byç obecny podczas spra-
wy sàdowej. Jest to procedura, której koszty

sà niewielkie i tym samym doÊç szybko mo˝e byç za-
koƒczona. 

- Jak wyglàda sprawa alimentów na dzieci? 
- OczywiÊcie, najwa˝niejsze sà dzieci. W sytuacji,

gdy jeden z ma∏˝onków, który b´dzie op∏aca∏ alimen-
ty na dzieci, pracuje na tak zwana form´ W2, suma
alimentów jest bardzo ∏atwa do policzenia. Majàc
jedno dziecko nale˝y si´ nam 20 procent z dochodu
netto, przy dwójce dzieci 28 procent, a przy trójce
dzieci - 32 procent. W przypadku, gdy ma∏˝onek pro-
wadzi w∏asny biznes, musimy dok∏adniej przyglàd-
nàç si´ jego dochodom, rozchodom i alimenty mo˝e-
my ustaliç na podstawie dochodu czy te˝ potrzeb
dziecka. 

- Czy mamy mo˝liwoÊç staraç si´ o alimenty na sie-
bie? 

- Przy d∏u˝szym sta˝u ma∏˝eƒstwa mo˝emy wziàç
pod uwag´ alimenty na siebie. JeÊli ˝ona czy te˝ mà˝
poÊwi´cili si´ rodzinie, domowi, aby drugi z ma∏˝on-
ków móg∏ robiç karier´ zawodowà, a co si´ z tym
wià˝e, ma wy˝sze dochody od nas, mo˝emy staraç
si´ o alimenty. 

- Co je˝eli ma∏˝onkowie nie zgadzajà si´ z sobà? 
Niestety, ˝ycie nie zawsze uk∏ada nam si´ tak, jak-

byÊmy chcieli. Cz´sto mà˝ i ˝ona nie sà w stanie
dojÊç do porozumienia. W takim przypadku bierze-
my pod uwag´ wiele aspektów, takich jak: d∏ugoÊç
ma∏˝eƒstwa, stan finansowy obu osób, majàtki na-
byte podczas ma∏˝eƒstwa itp. Wszystkie te informa-
cje sà niezb´dne, aby móc sprawiedliwie rozdzieliç
dorobek ma∏˝eƒski. Pierwszym krokiem jest przygo-
towanie petycji, w której zawarte sà ogólne informa-
cje, mi´dzy innymi data Êlubu, jego miejsce, powód
separacji. Sk∏adamy spraw´ w sàdzie, po czym infor-
mujemy drugà stron´ o ca∏ej procedurze. Strona po-
zwana ma 30 dni, aby skontaktowaç si´ z nami czy
te˝ zatrudniç adwokata w swoim imieniu. Nast´pnie

staramy si´ podczas rozmów z druga
stronà dojÊç do porozumienia. JeÊli
nie jesteÊmy w stanie porozumieç si´
z drugà stronà, w takich przypad-
kach sàd podejmuje decyzj´. 

- Jaki jest okres takiej procedury? 
- Procedura sàdowa w przypad-

kach rozwodu niezgodnego mo˝e
trwaç bardzo ró˝nie. JesteÊmy w sta-
nie dojÊç do porozumienia w ciàgu
kilku tygodni, miesi´cy, ale te˝ bywa,
˝e ciàgnie si´ ona lata. Kosztów ta-
kiej us∏ugi nie mo˝na okreÊliç z góry,
wszystko zale˝y od tego, ile godzin
adwokat sp´dzi∏ na danej sprawie.
Trzeba te˝ pami´taç, ˝e jeÊli druga ze
stron zarabia wi´cej od nas, mo˝emy
domagaç si´, aby pokry∏a koszty ad-
wokackie. 

- Prosz´ mi powiedzieç, jak wyglàda
sytuacja, je˝eli jesteÊmy ju˝ po roz-
wodzie, chcemy zmieniç w dokumen-
tach wczeÊniej zatwierdzonych
przez sàd sum´ alimentów, wizyta-
cje. Czy jest to mo˝liwe? Co nale˝y
zrobiç? 

- OczywiÊcie, mo˝emy staraç si´
o zmian´ w dokumentach wczeÊniej
ju˝ przez nas podpisanych, zatwier-
dzonych przez sàd. Aby móc wnieÊç
zmiany, za∏ó˝my o alimenty, gdy˝
nasz dochód zmniejszy∏ si´ w ostat-
nim czasie, nale˝y z∏o˝yç odpowiedni
wniosek do sàdu. Takà sytuacj´ mo-
˝emy te˝ odwróciç, by∏y ma∏˝onek
zarabia wi´cej i mo˝emy staraç si´
o zwi´kszenie alimentów z tego te˝
powodu. 

Wizytacja - jeÊli chcemy zmieniç
dni spotkania z dzieçmi, a druga
strona nie jest nam przychylna, rów-
nie˝ mo˝emy z∏o˝yç odpowiedni
wniosek do sàdu. Mówiàc ogólnie, je-
˝eli chcemy nanieÊç zmiany w doku-
mentach dotyczàcych rozwodu, któ-
ry odby∏ si´ kilka lat temu, mo˝emy
z∏o˝yç petycj´ do sàdu w tej sprawie. 

- Czy mo˝emy w jakiÊ sposób zabez-
pieczyç swój majàtek? 

- Jedna z form prawnych to inter-
cyza, czyli kontrakt przedÊlubny.
Umowy majàtkowe mi´dzy ma∏˝on-
kami w wielu przypadkach w przy-
sz∏oÊci mogà zaoszcz´dziç nam sporo
czasu, a co wa˝ne pieni´dzy. W trak-
cie ma∏˝eƒstwa równie˝ jest mo˝li-
woÊç stworzenia rozdzielnoÊci majàt-
kowej. 

- Pani Mecenas, w jaki sposób mo˝-
na si´ z Panià skontaktowaç? 

- Nasza kancelaria s∏u˝y pomocà
ka˝demu. Z tego te˝ wzgl´du, je˝eli
ma ktoÊ pytania, nie wie, jakie ma
prawa, prosz´ o kontakt. Kancelaria
Worwag & Malysz posiada dwie do-
godne lokalizacje na pó∏nocy w Des
Plaines, jak równie˝ na po∏udniu
w Palos Hills. Polecam równie˝ naszà
stron´ internetowà: worwagmalysz-
law. com. 

Mo˝na si´ te˝ z nami kontaktowaç
telefonicznie pod numerami: (847)
533-3303 oraz (773) 586-4010. 

Worwag & Malysz P.C

P O R A DY

Rozwód

Czasami jest konieczny, choç cz´sto nieprzyjemny. 
Co nale˝y o nim wiedzieç, ˝eby przeprowadziç go. 

Rozwód

Rozwód 
jest to
zamkni´cie
pewnego
etapu
w ˝yciu,
jednak ˝ycie
toczy si´
dalej i my
sami musimy
nim
kierowaç.


