
 
…………………, dn. ……………… r. 

 

Sąd Rejonowy w ……………… 

       …….Wydział Rodziny i Nieletnich 

Ul. ……………………………… 

…………………………………. 

 

Wnioskodawca: Jan Wiśniewski, zam……………, pesel: ……..……,  

 

Uczestniczka postępowania: Anna Wiśniewska, zam………………., 

      

Opłata stała w kwocie – 100 zł- 

uiszczona przelewem bankowym 

bądź w znakach sądowych 

 

 

Wniosek 

 o uregulowanie kontaktów wnioskodawcy z małoletnim dzieckiem 

wraz z wnioskiem o zabezpieczenie kontaktów 

 

Działając, w imieniu własnym ja niżej podpisany, Jan Wiśniewski, wnoszę o: 

1. uregulowanie kontaktów wnioskodawcy Jana Wiśniewskiego z małoletnim synem stron 

Karolem Wiśniewskim urodzonym w dniu 10.10.2010 r. w Zawierciu w ten sposób, że 

kontakty te będą się odbywały bez obecności matki małoletniego z prawem zabierania 

dziecka poza miejsce zamieszkania i możliwością nocowania w następujących terminach: 

a. w każdy I i III weekend miesiąca od piątku od godziny 17.00 do niedzieli do 

godziny 17.00 

b. w okresie Świąt Bożego Narodzenia: 

• w latach parzystych w Wigilię od godziny 15.00 do I Dnia Świąt do 

godziny 19.00, 

• w latach nieparzystych w I Dzień Świąt od godziny 19.00 do 27 grudnia 

do godziny 19.00, 

c. w okresie Świąt Wielkanocnych: 

• w latach parzystych od Wielkiej Soboty od godziny 9.00 do I Dnia Świąt 

Wielkanocnych do godziny 19.00, 

• w latach nieparzystych od I Dnia Świąt od godziny 19.00 do II Dnia Świąt 

do godziny 19.00, 

d. w okresie wakacji od 1 lipca do 15 lipca i od 1 sierpnia do 15 sierpnia, 

e. w okresie ferii zimowych: 



• w latach parzystych I tydzień ferii od piątku od godziny 17.00 do 

kolejnego piątku do godziny 17.00, 

• w latach nieparzystych II tydzień ferii od piątku od godziny 17.00 do 

kolejnego piątku do godziny 17.00, 

f. w latach parzystych w weekend majowy tj. od 1 maja od godziny 9.00 do 3 maja 

do godziny 19.00, 

g. w Dzień Ojca od godziny 16.00 do 18.00, 

h. w Dzień Dziecka od godziny 16.00 do 18.00, 

i. w latach parzystych w dniu 1 listopada od godziny 9.00 do 17.00, 

nadto prawo wnioskodawcy do codziennego kontaktu telefonicznego z synem, bez obecności osób 

trzecich w tym uczestniczki postępowania. 

2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków: 

a. Lucjana Wiśniewskiego, zam. ………, 

na okoliczność więzi łączącej ojca z małoletnim synem Karolem Wiśniewskim, zaangażowania w jego 

wychowanie, przebiegu dotychczasowych kontaktów, a na chwilę obecną braku osobistego kontaktu 

ojca z dzieckiem. 

3. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność więzi łączącej ojca z 

małoletnim synem Karolem Wiśniewskim, zaangażowania w jego wychowanie, przebiegu 

dotychczasowych kontaktów. 

4. Orzeczenie o kosztach zgodnie z obowiązującymi normami prawa.  

 

Nadto wnoszę o wydanie postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia kontaktów 

małoletniego syna z ojcem w sposób wskazany w meritum wniosku o kontakty, z uwagi na fakt, iż  

strony podjęły dwukrotnie próbę dobrowolnego uregulowania kontaktów ojca z małoletnim synem 

stron, jednak na dzień dzisiejszy kontakty te nie są wykonywane. Ostatni kontakt osobisty 

wnioskodawcy z małoletnim dzieckiem miał miejsce w dniu………… 

 

Właściwość sądu zgodnie z art. 569 § 1 k.p.c.- właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy 

miejsca zamieszkania dziecka – tj. Sąd Rejonowy w ……….. 

 

UZASADNIENIE 

Wnioskodawca zawarł związek małżeński z uczestniczką postępowania Anną Wiśniewską. Ze 

związku tego pochodzi małoletni syn stron Karol Wiśniewski, urodzony w dniu 10.10.2010 r. w 

Zawierciu. 

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego Karola –……………... 

Od czasu zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie zamieszkiwali wspólnie, aż do 

połowy stycznia 2011 r., kiedy to uczestniczka postępowania wraz z małoletnim wyprowadziła się od 



wnioskodawcy. Wnioskodawca do wskazanej powyżej daty przez cały czas z uwagi na fakt wspólnego 

zamieszkiwania miał codzienny, stały kontakt ze swoim synem, z którym łączy go silna więź 

emocjonalna. Strony dwukrotnie podejmowały próbę polubownego, dobrowolnego uregulowania 

kontaktów ojca z małoletnim synem Karolem, jednak w ostatecznym rezultacie kontakty te pomimo 

ich ustalenia nie dochodziły do skutku, z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy. W chwili obecnej 

ojciec nie ma jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem.  

Bacząc na fakt, iż nie ma możliwości dalszego dobrowolnego regulowania kontaktów 

wnioskodawcy z dzieckiem, nadto ojciec nie miał osobistego kontaktu z małoletnim od dnia ……….. 

w takim stanie rzeczy za właściwy należy uznać wniosek o ustalenie kontaktów wraz z 

zabezpieczenie.  

W związku z powyższym wnoszę i wywodzę jak w petitum. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Opłata stała w kwocie 100 zł –uiszczona przelewem bądź w znakach sądowych 

2. Odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego - ………, 

3. Odpis pisma wraz z załącznikami dla strony przeciwnej. 


