
WZÓR NR 50 – WNIOSEK O USTALENIE SPOSOBU UTRZYMYWANIA KONTAKTÓW Z DZIECKIEM wraz 
z  wnioskiem  o  wydanie  zarządzenia  opiekuńczego  w  przedmiocie  zobowiązania  do  udzielania 
informacji o stanie dziecka

Wałbrzych, 9 grudnia 2009 r.

Do Sądu Rejonowego 
Wydział Rodzinny i Nieletnich
w Wałbrzychu

Wnioskodawca: Marcin Adamski zam. w 
Wałbrzychu, ul. Antka 
Kochanka 34/9

Uczestniczka 
postępowania:

Łucja Adamska, zam. w 
Wałbrzychu, ul. Generała 
Andersa 21/ 5

WNIOSEK 
O USTALENIE SPOSOBU

UTRZYMYWANIA KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Wnoszę o:
1. ustalenie  sposobu  utrzymywania  moich  kontaktów  z  małoletnią  Katarzyną  Adamską,  urodzoną  4 

kwietnia  2003 r.  w Wałbrzychu,  w ten sposób,  że będzie  ona spędzać ze mną w moim miejscu 
zamieszkania  dwa weekendy w każdym miesiącu roku,  a  nadto  połowę wakacji  oraz połowę dni 
świątecznych w święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy,

2. zobowiązanie Łucji Adamskiej do dostarczania, na moje wezwanie, okresowych informacji o stanie 
zdrowia oraz potrzebach małoletniej Katarzyny Adamskiej, 

3. dopuszczenie dowodu z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu, na okoliczności tam przytoczone,
4. wezwanie na rozprawę i przesłuchanie w charakterze świadków:

(1) Mariana Świętochowskiego, zam. w Wałbrzychu, ul. Generała Andersa 23/4,
(2) Emilii Paciorek, zam. w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 34/5,

5. zasądzenie od uczestniczki postępowania na moją rzecz kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Małoletnia Katarzyna Adamska jest córką Łucji i Marcina Adamskich.
Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

Małżeństwo Łucji i Marcina Adamskich zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Świdnicy z dnia 11 stycznia 2005 r. 

Sąd  powierzył  wykonywanie  władzy  rodzicielskiej  obojgu  rodzicom,  określając  jednocześnie,  iż 
dziecko  przebywać  będzie  z  matką,  a  miejscem  jego  zamieszkania  będzie  każdorazowe  miejsce 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 

Funduszu dla Organizacji Pozarządowych



zamieszkania matki. 
Dowód: - odpis wyroku Sądu Okręgowego w sprawie I C 267/05

Byli małżonkowie w okresie od rozwiązania małżeństwa do mniej więcej czerwca 2009 r. ugodowo 
realizowali  zawartą między sobą umowę dotyczącą sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej  nad córką 
przez Marcina Adamskiego.

Od czerwca 2009 r. matka dziecka jest w związku z innym mężczyzną i praktycznie uniemożliwia ojcu 
kontakt z córką. Według jej oświadczeń, składanych w obecności świadków, opuści ona wkrótce Polskę a 
ojciec nigdy już córki nie ujrzy, co ma stanowić karę za krzywdy wyrządzone matce dziecka.

Dowód: - przesłuchanie świadków Mariana Świętochowskiego i Emilii Paciorek

Ojciec  nie  widział  córki  już  od  blisko  sześciu  miesięcy.  Na  każdą  próbę  nawiązania  kontaktu  z 
dzieckiem, jego matka odpowiada wrogo wobec ojca, wzywając Policję lub inne służby porządkowe. Ojciec nie 
ma wstępu do domu dziecka, odmówiono mu również prawa do odbierania jej z przedszkola. 

Ojciec  nie  ma  żadnych  informacji  o  stanie  zdrowia  ani  o  potrzebach  córki.  Również  dyrekcja 
przedszkola,  do  którego  uczęszcza  córka  odmawia  udzielania  jakichkolwiek  informacji  o  dziecku, 
przypuszczalnie na polecenie jej matki. 

Dziadkowie ze strony matki dziecka również odmawiają ojcu jakiejkolwiek pomocy.

W  tym  stanie  rzeczy  zasadnym  jest  wniosek  o  uregulowanie  kontaktów  ojca  z  małoletnią,  w 
następujący sposób. Córka może spędzać czas z ojcem w jego miejscu zamieszkania w co drugi weekend, a 
także połowę dni tradycyjnie wolnych od obowiązku szkolnego, jak wakacje oraz święta Bożego Narodzenia 
oraz Świętej Nocy. 

Ojciec ma stały dochód, a także możliwości mieszkaniowe pozwalające mu przyjmować dziecko u 
siebie w tak długich okresach. Nadto cieszy się on dobrą opinią w miejscu zamieszkania i pracy.

Dowód: - przesłuchanie świadka Emilii Paciorek

Ponadto, z uwagi na milczenie matki na temat stanu dziecka, zasadnym jest zobowiązanie jej przez 
Sąd, do okresowego informowania ojca o stanie zdrowia oraz potrzebach małoletniej córki. 

Wszystko wskazuje bowiem, iż matka nie przymuszona do respektowania praw ojca, nie umożliwi mu 
ich wykonywania. 

W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie. 

Opłatę od wniosku w kwocie 40 zł uiszczono poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej w tej kwocie 
na niniejszym wniosku. 

     Marcin Adamski
Załączniki: 

1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
2. odpis wyroku Sądu Okręgowego w sprawie I C 267/05,
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3. dwa odpisy wniosku z załącznikami,
4. dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 40 zł od wniosku.

WSKAZÓWKI DO WZORU NR 50
Wykorzystaj poniższe WSKAZÓWKI DO WZORU aby napisać własne pismo.
Pamiętaj, że WZÓR jest PRZYKŁADOWY, MOŻESZ lecz nie musisz z niego korzystać. 
Twoja sytuacja jest INNA niż opisana wyżej, nie wolno zatem KOPIOWAĆ dosłownie treści wzoru. 
Jeśli masz wątpliwości co do TREŚCI WSKAZÓWEK  – poproś o pomoc DORADCĘ.

KTO
 Wniosek złożyć może rodzic,
 sąd  może  z  urzędu  określić  zasady  kontaktów  rodzica/ów  z 

dzieckiem

PO CO
 Sąd  reguluje  zagadnienie  kontaktu  w  sytuacji,  gdy  rodzice  nie 

potrafią wspólnie uregulować sposobu utrzymywania kontaktów z 
dzieckiem

GDZIE
 Wniosek  o  uregulowanie  kontaktów  składa  się  w  sądzie 

opiekuńczym  –  sądzie  rejonowym  właściwym  dla  miejsca 
zamieszkania małoletniego

KIEDY  Brak terminu do złożenia takiego wniosku

JAK

 We wniosku należy wskazać trudności w porozumieniu z drugim 
rodzicem
a ponadto

W PIŚMIE NALEŻY WSKAZAĆ!!!!
 SĄD LUB INNY ORGAN do którego jest kierowane
 nazwiska  i  adresy  osób,  których  postępowanie  dotyczy,  w  tym 

OSOBY KTÓRA JE WNOSI lub jej pełnomocnika,
 PODPIS OSOBY WNOSZĄCEJ PISMO,
 oznaczenie rodzaju pisma (POZEW, WNIOSE, SKARGA itd.),
 oświadczenia, dowody, wnioski etc., 
 wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.)

PAMIĘTAJ !!!!
 składając pismo do sądu: ZŁÓŻ ZAWSZE D W A  EGZEMPLARZE 

DLA SĄDU
 ZŁÓŻ  PO  JEDNYM  EGZEMPLARZU  PISMA DLA KAŻDEJ  INNEJ 

OSOBY (SĄ TO TZW ODPISY PISMA),
 PAMIĘTAJ  O  EGZEMPLARZU  DLA SIEBIE –  NA KTÓRYM  SĄD 

POTWIERDZI WNIESIENIE PISMA,
 JEŚLI WNOSISZ PISMA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY – WYŚLIJ 

LIST POLECONY – ZACHOWAJ DOWÓD NADANIA PISMA
 KAŻDY  ZOSTAWIONY  W  SĄDZIE  EGZEMPLARZ  PISMA WINIEN 

MIEĆ KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW
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 W  EGZEMPLARZU  PISMA  KIEROWANYM  DLA  SĄDU ZŁÓŻ 
ORYGINAŁY DOKUMENTÓW (AKTÓW  STANU,  UMÓW  I  INNYCH 
OŚWIADCZEŃ, FAKTUR, RACHUNKÓW itd.),

 CENNE  DOKUMENTY,  JAK  WEKSLE,  CZEKI  NALEŻY  TAK 
WYEKSPONOWAĆ, BY SĄD MÓGŁ JE ZABEZPIECZYĆ,

 PAMIĘTAJ BY PISMO PODPISAĆ, 

OPŁATA

 Opłata od wniosku wynosi 40 zł
 OPŁATĘ SĄDOWĄ MOŻNA UIŚCIĆ POPRZEZ:

 (1) naklejenie ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ na piśmie 
podlegającemu opłacie (nie należy kasować znaku !!!) – LUB –

 (2) uiszczenie opłaty gotówką w KASIE SĄDU (sąd przystawi 
odpowiednią pieczęć) – LUB –

 (3) poprzez wniesienie opłaty na RACHUNEK BANKOWY SĄDU 
(rachunek bieżący dochodów), do pisma wówczas należy załączyć 
dowód uiszczenia opłaty, NR RACHUNKU PODANY JEST NA 
STRONIE WWW DANEGO SĄDU (ADRESY WSZYSTKICH SĄDÓW 
DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 
www.ms.gov.pl) 

 PAMIĘTAJ BY WSKAZAĆ DOKŁADNIE TYTUŁ WPŁATY, OSOBĘ 
WPŁACAJĄCĄ I KWOTĘ

 KOŃCÓWKI OPŁAT ZAOKRĄGLA SIĘ W GÓRĘ DO PEŁNEGO 
ZŁOTEGO

CO DALEJ
 Jeśli wniosek spełnia warunki formalne sąd doręczy odpis pozwu 

przeciwnikowi i wyznaczy termin rozprawy
 jeśli wniosek ma braki formalne sąd wezwie do ich usunięcia, 

wyznaczając tygodniowy termin do ich usunięcia,
 sąd podejmie również inne czynności

PRZEPISY DO WZORU NR 50
WZÓR PISMA sporządzono w oparciu o poniższe przepisy prawne. 
STAN PRAWNY przepisów AKTUALNY jest na dzień: 31 lipca 2009 r. 
Pamiętaj, że przepisy mogły się ZMIENIĆ, zastosowanie nieaktualnych przepisów, może przynieść złe  

skutki.
Jeśli masz WĄTPLIWOŚCI co do aktualności tych przepisów  – poproś o pomoc DORADCĘ.

Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy (wyciąg)

Art.  113. § 1. Jeżeli  wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy zakaże rodzicom pozbawionym władzy 
rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem.
§ 2.W wyjątkowych wypadkach sąd opiekuńczy może ograniczyć osobistą styczność z dzieckiem rodziców, 
których władza rodzicielska została ograniczona, przez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej.
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(...)

Art. 109. § 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.
§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:
1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do  określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem 
sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń,

(...)

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg)

Oddział 2
Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi
Art. 579. Postanowienia w sprawach o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i 
przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem mogą być 
wydane  tylko  po  przeprowadzeniu  rozprawy.  przyznanie,  powierzenie  wykonywania,  ograniczenie, 
zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,  zakazanie osobistej styczności z dzieckiem 
mogą  być  wydane  tylko  po  przeprowadzeniu  rozprawy.  Dotyczy  to  także  zmiany  rozstrzygnięć  w  tym 
przedmiocie,  zawartych  w  wyroku  orzekającym  rozwód,  separację,  unieważnienie  małżeństwa  albo 
ustalającym pochodzenie dziecka. Postanowienia takie stają się skuteczne i wykonalne po uprawomocnieniu 
się.
(...)

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (wyciąg)

Art. 23. Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od:
1) wniosku  o  wszczęcie  postępowania  nieprocesowego lub  samodzielnej  jego  części,  chyba  że  przepis 
szczególny stanowi inaczej;
(...)
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