
miejscowość, dnia …………………..  
 

Sąd Rejonowy w ………………….  
Wydział Rodzinny i Nieletnich 
ul. .…..………………………………….. 
00-000 .………………………………. 

 
Wnioskodawca:  

imię i nazwisko rodzica  
adres rodzica 

nr PESEL 
 

Uczestnik postępowania:  
imię i nazwisko rodzica  

adres rodzica  
nr PESEL 

 
Małoletni:  

imię i nazwisko dziecka  
adres dziecka  

nr PESEL 
Opłata sądowa: 100 zł 

WNIOSEK 
o uregulowanie kontaktów 

W imieniu własnym wnoszę o:  
1. uregulowanie  kontaktów wnioskodawcy z małoletnim dzieckiem ………………, urodzonym dnia 
……………………… w ………………. w następujący sposób:  
a. w każdy wtorek i czwartek od godziny 16.00. do godziny 18.00. poza miejscem zamieszkania 
małoletniego dziecka …………….. z jednoczesnym obowiązkiem uczestnika do wydania 
małoletniego dziecka ……………….. wnioskodawcy w miejscu jego zamieszkania oraz obowiązkiem 
odprowadzenia małoletniego dziecka ……………….. przez wnioskodawcę do miejsca jego 
zamieszkania;  
b. w każdy pierwszy i trzeci weekend miesiąca od piątku od godziny 16:00 do niedzieli do godziny 
19:00 z jednoczesnym obowiązkiem uczestnika do wydania małoletniego dziecka ……………….. 
wnioskodawcy w miejscu jego zamieszkania oraz obowiązkiem odprowadzenia małoletniego 
dziecka ……………….. przez wnioskodawcę do miejsca jego zamieszkania;  
2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów:  
a. z przesłuchania świadka ………………… (adres zamieszkania świadka: …………………..) na 
okoliczność ustalenia więzów łączących małoletnie dziecko z wnioskodawcą oraz przebiegu 
dotychczasowych kontaktów małoletniego dziecka z wnioskodawcą;  
b. z fotografii na okoliczność ustalenia więzów łączących małoletnie dziecko z wnioskodawcą oraz 
przebiegu dotychczasowych kontaktów małoletniego dziecka z wnioskodawcą;  
c. opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów na okoliczność ustalenia więzi 
łączących małoletnie dziecko z wnioskodawcą oraz ustalenia najbardziej optymalnej z punktu 
widzenia dobra dziecka formy i częstotliwości kontaktów małoletniego dziecka z wnioskodawcą; 
d. przesłuchania wnioskodawcy w charakterze strony na okoliczność ustalenia więzów łączących 
małoletnie dziecko z wnioskodawcą oraz przebiegu dotychczasowych kontaktów małoletniego 
dziecka z wnioskodawcą. 
 

Na podstawie art. 187 § 1 pkt. 3 kpc oświadczam, że przed wszczęciem postępowania strona 
wszczynająca podejmowała próby polubownego sposobu rozstrzygnięcia sprawy, przy czym 
działania strony wnioskującej okazały się bezskuteczne, co czyni niezbędnym wydanie 
rozstrzygnięcia sądowego.   

 



 
UZASADNIENIE 

Wnioskodawca i uczestnik postępowania są rodzicami małoletniego dziecka ………………… 
Wnioskodawca i uczestnik postępowania od ……………….. nie żyją razem oraz nie prowadzą 
wspólnie gospodarstwa domowego. Małoletnie dziecko mieszka na stałe z uczestnikiem 
postępowania. Rodzice małoletniego dziecka nie są w stanie porozumieć się co do sposobu 
kontaktów małoletniego dziecka z wnioskodawcą.  
Dowód: odpis skróconego aktu urodzenia, przesłuchanie świadka, przesłuchanie wnioskodawcy. 
 

Wnioskodawca kocha małoletnie dziecko oraz chce aktywnie uczestniczyć w jego życiu. 
Uczestnik postępowania zaś uniemożliwia wnioskodawcy regularne kontakty z małoletnim 
dzieckiem poza jego miejscem zamieszkania. W związku z tym zasadne jest uregulowanie 
kontaktów małoletniego dziecka z wnioskodawcą w sposób wskazany w petitum pisma. Zapewni 
to budowanie i umacnianie prawidłowych więzi wnioskodawcy i małoletniego dziecka, co leży w 
jego interesie.  
 
Dowód: opinia OZSS, przesłuchanie świadka, przesłuchanie wnioskodawcy, fotografie.  
 

W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie.  
 

podpis własnoręczny wnioskodawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
1. odpis pisma i załączników; - 
2. dowód uiszczenia opłaty sądowej – 100 zł;  
3. odpis skróconego aktu urodzenia małoletniego;  
4. fotografie. 


