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

WNIOSEK O USTALENIE KONTAKTÓW 
 

 W imieniu własnym wnoszę o: 
1. uregulowanie kontaktów wnioskodawcy z małoletnim dzieckiem w ten sposób, iż 

wnioskodawca będzie miał prawo do spotkań z małoletnim poza jego miejscem 
zamieszkania: 
a) w ………………………. miesiąca w ten sposób, że odbierze małoletniego z miejsca 

zamieszkania ……………………… o godz. …………….. w ……….. do godz. 
…………….  w ……………….., kiedy odprowadzi do miejsca zamieszkania – poza 
miejscem zamieszkania ………………………….; 

b) w ………………………. miesiąca w ten sposób, że odbierze małoletniego z miejsca 
zamieszkania ……………………… o godz. …………….. w ……….. do godz. 
…………….  w ……………….., kiedy odprowadzi do miejsca zamieszkania – poza 
miejscem zamieszkania ………………………….; 

c) w latach ………………….. – Wigilia i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, od 
godz. …………… do godz. ……………….; 

d) w latach ………………….. – Poniedziałek Wielkanocny, od godz. …………… do godz. 
……………….; 

e) w latach ………………….. – wakacje, od dnia ………… do dnia ……………… 
małoletni spędzał będzie z wnioskodawcą – poza miejscem zamieszkania; 

f) w latach ………………….. – ferie zimowe, od dnia ………… do dnia ……………… 
małoletni spędzał będzie z wnioskodawcą – poza miejscem zamieszkania; 

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 dotychczasowych możliwości kontaktowania się rodziców dziećmi, warunków 
realizacji tych kontaktów, sytuacji mieszkaniowej strony domagającej się uregulowania kontaktów, 
trudności w prawidłowym realizowaniu kontaktów, negatywnego wpływu braku regulacji na 
prawidłowy rozwój dziecka; 

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 wielokrotnie podejmowała ze uczestnikiem postępowania rozmowy dotyczące 
zawarcia porozumienia (ugody przed mediatorem) w przedmiocie ustalenia kontaktów, natomiast 
wobec postawy strony przeciwnej koniecznym stało się złożenie wniosku w niniejszej sprawie. 
 

Uzasadnienie 
 
 …………………………… 
 
 W świetle przedstawionych powyżej okoliczności zasadnym jest orzeczenie przez sąd o 
warunkach kontaktowania się rodzica z dziećmi. 
 
 Prawo (i obowiązek) utrzymywania kontaktów jest niezależny od władzy rodzicielskiej. 
Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, 
zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, 
utrzymywania korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w 
tym ze środków komunikacji elektronicznej (art. 113 § 1 i 2 kro). 
 
 Sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica powinno zostać 
ustalone wspólnie przez rodziców dziecka – kierując się przede wszystkim dobrem dziecka i biorąc 
pod uwagę jego rozsądne życzenia (art. 113 (1) kro). Wobec braku porozumienia między rodzicami 
sprawa podlega rozstrzygnięciu przez sąd opiekuńczy, którym jest właściwy miejscowo dla 
zamieszkania dziecka sąd rejonowy. 
 
 W ocenie wnioskodawcy nie istnieją żadne obiektywne podstawy, które miałyby na celu 
ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. 
 
 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. 


