
………, dnia ....................... roku 
 
Sąd Rejonowy w ………… 
……. Wydział Rodzinny i Nieletnich 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
 
Wnioskodawca: …………….. PESEL: ............................. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
Uczestnicy postępowania: …………….. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
…………….. 
ul. ……………., …..-…. ……………… 
 
opłata sądowa – 100 zł 
 

WNIOSEK O OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ 
 

 W imieniu własnym wnoszę o: 
1. powierzenie wnioskodawcy ………………….. wykonywania władzy rodzicielskiej nad 

małoletnim dzieckiem stron ……………………… z jednoczesnym ograniczeniem władzy 
rodzicielskiej uczestniczki postępowania ……………………… do współdecydowania o 
istotnych sprawach dziecka; 

2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów na okoliczności omówione w 
uzasadnieniu pisma; 

3. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków: 
a) ………………………., zam. …………………………………. 
b) ………………………., zam. …………………………………. 
c) ………………………., zam. …………………………………. 

na okoliczność dotychczasowego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim 
dzieckiem stron, sytuacji osobistej i zawodowej rodziców dziecka, podstaw do ograniczenia władzy 
rodzicielskiej; 

4. Przeprowadzenie dowodu z zeznań stron na okoliczności przedstawione w uzasadnieniu 
pisma; 

5. Zasądzenie od uczestników postępowania na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów 
postępowania według norm prawem przepisanych. 

 
Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 3 kpc oświadczam, że przed wszczęciem postępowania strona 
wszczynająca nie podejmowała próby mediacji ani innego polubownego sposobu rozstrzygnięcia 
sporu. W chwili obecnej strona wnioskująca domaga się wydania orzeczenia w zakresie 
wykonywania władzy rodzicielskiej. 
 

Uzasadnienie 
 
 …………………………… 
 
 W świetle przedstawionych powyżej okoliczności zasadnym jest orzeczenie przez sąd o 
powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z jednoczesnym 
ograniczeniem jej wykonywania drugiemu z rodziców. 
 
 Zgodnie z art. 107 § 1 kro, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym 



w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania 
i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. 
 
 Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom przez sąd mogłoby nastąpić w 
wypadku przedstawienia przez nich zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie 
wykonywania władzy rodzicielskiej. Wobec braku takiego porozumienia, zasadnym jest wszczęcie 
postępowania. 
 
 W wypadku braku porozumienia sąd, po uwzględnieniu prawa dziecka do wychowania 
przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej 
jednemu z rodzicom, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i 
uprawnień w stosunku do osoby dziecka (jeżeli dobro dziecka za tym przemawia). 
 
 Z uwagi na powyższe, wnoszę jak na wstępie. 
 
 
 
         Podpis 
 
Załączniki: 

− odpis pisma w wymaganej liczbie, 
− dowód uiszczenia opłaty od wniosku, 
− skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. 


