WZÓR PISMA
Poznań, dnia ...................... r.
Sąd Rejonowy Poznań
Stare Miasto w Poznaniu
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Wnioskodawczyni:
.....................................
ul. ................................
..-..... ...........................
PESEL ........................
tel. ..............................
Uczestnik postępowania:
.....................................
ul. ................................
..-..... ............................
Wniosek
o pozbawienie władzy rodzicielskiej
Wnoszę o pozbawienie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania - ......................................
nad:
1) małoletnim synem stron .........................., urodzonym dnia .............. r. w ...........,
2) małoletnim synem stron .........................., urodzonym dnia .............. r. w ...........

WZÓR PISMA
Ponadto wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu
niniejszego wniosku na okoliczność ustalenia faktów mających istotne znaczenie dla
rozstrzygnięcia sprawy, opisanych w jego treści.
Uzasadnienie
Dwoje małoletnich dzieci pochodzi ze związku pozamałżeńskiego wnioskodawczyni i uczestnika
postępowania.
dowód: - 2 odpisy zupełnych aktów urodzenia małoletnich dzieci
Strony nie mieszkają razem. Uczestnik postępowania w sposób rażący zaniedbuje swoje
obowiązki względem dzieci, nie interesuje się ich losem, nie odwiedza ich, nie utrzymuje
kontaktu z dziećmi nawet telefonicznego.
dowód: - zeznania świadka .........................., zam. ul. ............................, ..-... ................,
- przesłuchanie wnioskodawczyni
W tym miejscu należy podnieść, że uczestnik postępowania nie łoży na utrzymanie dzieci i to
mimo zasądzenie wyrokiem tutejszego Sądu Rejonowego z dnia ............ r., sygn. akt IV R .........,
alimentów, czy też nie kupuje żadnych rzeczy bezpośrednio dla dzieci, jak ubrania, środki
czystości, czy zabawki.
dowód: - wyrok znajdujący się w aktach Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto
w Poznaniu z dnia ........ r., sygn. akt IVR .......
- przesłuchanie wnioskodawczyni
Ponadto wielokrotnie wnioskodawczyni miała problem z uzyskaniem zgody uczestnika
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postępowania w istotnych sprawach dziecka, jak np. wybór szkoły, wyjazd dzieci za granice na
wakacje.
dowód: - zeznania świadka .........................., zam. ul. ............................, ..-... ................,
- przesłuchanie wnioskodawczyni
Wobec tego wnioskodawczyni jest zmuszona wystąpić do sądu opiekuńczego o pozbawienie
uczestnika postępowania praw rodzicielskich. Dodać należy, iż wnioskodawczyni kieruje się
przede wszystkim dobrem dziecka i potrzebą samodzielnego decydowania o losach dziecka w
przyszłości.
W świetle powyższego wnoszę jak w petitum pisma.
.............................................

Załączniki:
– odpis wniosku;
– 2 odpisy zupełne aktu urodzenia małoletnich dzieci,
– dowód uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł.
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Wyjaśnienia:

1.

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli
rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki
względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Może być ono
orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

2.

Za trwałą przeszkodę może zostać uznane: zaginięcie rodzica, jego wyjazd na stałe za granicę,
umieszczenie rodzica w zakładzie karnym w celu odbycia kary długoterminowej, umieszczenie
rodzica z powodu nieuleczalnej choroby w odpowiednim zakładzie leczniczym.

3.

Nadużywania władzy rodzicielskiej lub zaniedbanie w wykonywaniu to np.: nałóg pijaństwa
rodziców, ich rozwiązły tryb życia, uprawianie procederu przestępczego, uchylanie się od
świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, nadmierne karcenie dziecka, wykorzystywanie
dziecka do czynów nierządnych (w tym nakłanianie go do uprawiania prostytucji), zmuszanie
dziecka do nadmiernej pracy w domu, jak i do pracy zarobkowej, nakłanianie dziecka do
procederu przestępczego.

4.

Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy, właściwy dla miejsca
zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca pobytu dziecka.

5.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może złożyć każdy zainteresowany, sąd może
wszcząć postępowanie z urzędu.

6.

Uczestnikami postępowania powinni być rodzice małoletniego, jeżeli przysługuje im władza
rodzicielska.

7.

Od wniosku pobierana jest opłata stała w kwocie 100,00 zł.

