WZÓR
(miejscowość, data)

Wnioskodawca postępowania
(imię i nazwisko i rodzica)
(pełen adres z kodem pocztowym)

Uczestnicy postępowania:
(imię i nazwisko II rodzica)
(pełen adres).
(imię i nazwisko pierwszego dziecka)
(pełen adres)
(imię i nazwisko drugiego dziecka)
Itd.

Sąd Rejonowy w (miasto)
Wydział Rodzinny i Nieletnich

WNIOSEK
o ustalenie kontaktów z dzieckiem
Na zasadzie art. 1131§1 krio. w zw. z art. 1135 krio. wnoszę o:
1.

zmianę prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w (miasto), wydanego dnia (data), w
sprawie Nsm (podać właściwą sygnaturę), w taki sposób, aby ustalić kontakty wnioskodawcy
postępowania (imię i nazwisko) z małoletnimi dziećmi w (podać częstotliwość, np. w I i III weekend
miesiąca, od piątku od godziny 1700 do niedzieli do godziny 1700), poza miejscem zamieszkania
małoletnich, w obecności kuratora sądowego przez pierwszych 30 minut kaŜdego kontaktu.

2.

dopuszczenie dowodu w postaci akt sprawy Nsm (podać właściwą sygnaturę).

Uzasadnienie
Małoletni (imiona i nazwiska) są dziećmi, wywodzącymi się z nieformalnego związku/związku małŜeńskiego
(imiona i nazwiska stron).
Dowód: odpisy aktów urodzenia dzieci, znajdujące się w aktach sprawy Nsm (podać właściwą sygnaturę).
Obecnie, od (podać miesiąc i rok) strony zamieszkują w rozdzieleniu, a bezpośrednią pieczę nad osobami
małoletnich sprawuje (imię i nazwisko rodzica sprawującego bezpośrednią pieczę nad dziećmi). Na mocy
postanowienia Sądu Rejonowego w (miasto), wydanego dnia (data), w sprawie Nsm (podać właściwą
sygnaturę) zostały uregulowane kontakty wnioskodawcy postępowania z małoletnimi dziećmi.
Dowód: akta sprawy Nsm (podać właściwą sygnaturę).
Pomimo tego, wnioskodawca postępowania napotyka na znaczące trudności w ich realizacji. (Krótko opisać
jakie i z czego wynikają).
Dla właściwego rozwoju dziecka konieczny jest udział kaŜdego z rodziców w jego wychowaniu i tym
samym zapewnienie dziecku kontaktu z kaŜdym z rodziców, jest zbieŜne z jego dobrem. Natomiast na
organach państwowych spoczywa obowiązek udzielenia pomocy przy prawidłowym wykonywaniu
orzeczeń, stąd obecność kuratora sądowego w początkowej fazie kontaktu uwaŜam za niezbędną dla
doprowadzenia do jego realizacji.
Dlatego teŜ, wnoszę jak na wstępie a wniosek niniejszy uwaŜam za celowy i uzasadniony.

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1.

odpis wniosków i załączników.

POUCZENIE

W miejsce pisma kursywą proszę wprowadzić Ŝądane dane.
Jeśli adres faktycznego pobytu którejś ze stron jest inny niŜ miejsce zameldowania naleŜy
podać takŜe faktyczny adres pobytu.
Jeśli strona Ŝąda przeprowadzenia innych dowodów, np. z przesłuchania świadka, naleŜy
wyszczególnić je w punktach. W przypadku świadków naleŜy podać ich imiona,
nazwiska, oraz dokładny adres zamieszkania, wraz z kodem pocztowym.
Wśród załączników wymienia się wszystkie dokumenty, załączone do wniosku.
Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 złotych.
Wniosek naleŜy sporządzić w trzech egzemplarzach, a następnie złoŜyć je w biurze
podawczym sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

