WZÓR PISMA
Wzór pisma – Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej
Poznań, dnia ...................... r.
Sąd Rejonowy Poznań
Stare Miasto w Poznaniu
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
Wnioskodawcy:
małżonkowie
1. .....................................
ul. ................................
..-..... ...........................
PESEL ........................
tel. ..............................
email: ….....................
2. .....................................
ul. ................................
..-..... ...........................
PESEL ........................
tel. ..............................
email: ….....................
Uczestniczka postępowania:
1. .....................................
ul. ................................
..-..... ............................
Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej
Wnosimy o:
1. ustanowienie wnioskodawców – małżonków: ….......................... oraz ….......................... ,
zamieszkałych w ….............................. przy ul. …..................................., rodziną
zastępczą dla naszego wnuka tj. małoletniego …............................................ urodzonego
w

….....................

dnia

….....................,

syna

…................

i

…....................,

zamieszkałego w …..................... przy ul. …...........................
2. ustalenie, że miejsce pobytu małoletniego ….......... będzie w miejscu zamieszkania
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rodziny zastępczej.
3. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z załączonych dokumentów w postaci:
1. wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział IV
Rodzinny i Nieletnich z dnia 10.05.2022r. w sprawie o sygnaturze …
2. umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego
3. zaświadczeń o zarobkach wnioskodawców
4. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka …........................ zam.
…................................
- celem wykazania faktów opisanych w uzasadnieniu wniosku.
Uzasadnienie
Jesteśmy dziadkami małoletniego ….................., który ma 4 lata. Jego ojciec, a nasz syn, nie
żyje, zginął w wypadku, gdy małoletni … miał zaledwie rok. Od tego czasu wnuk był
wychowywany przez matkę. Niestety na skutek wielu życiowych niepowodzeń i doświadczenia
przez nią w młodym wieku śmierci męża, nasza synowa przestała sobie radzić z obowiązkami.
Zaczęła nadużywać alkoholu, straciła pracę. Po incydencie, do którego doszło w maju 2022r.,
miała miejsce interwencja policji. Wnuk sam wyszedł z domu i błąkał się po ulicy. Matka była
nietrzeźwa i nie zauważyła, że jej dziecka nie ma w mieszkaniu. Natychmiast zostało wydane
orzeczenie sądu rodzinnego ograniczające matce naszego wnuka władzę rodzicielską, a dziecko
trafiło do domu dziecka.
Jesteśmy najbliższą rodziną dla naszego wnuka. Od chwili jego narodzin mieszkaliśmy prawie
300 km od miejsca jego zamieszkania, ale w miarę możliwości każdy urlop i wolny czas, w tym
święta spędzaliśmy u wnuka, który jest z nami bardzo zżyty i mamy bardzo dobre relacje. Co
roku wnuk spędzał u nas co najmniej miesiąc wakacji letnich i tydzień ferii zimowych.
Widzieliśmy, że nasza synowa nie radzi sobie ze swoim życiem, podejrzewaliśmy że ma problem
alkoholowy, ale odmawiała wszelkiej pomocy, którą jej proponowaliśmy. Nie chcieliśmy, żeby
nasz jedyny wnuk wychowywał się w takich warunkach. Dlatego pół roku temu powzięliśmy
decyzję o przeprowadzeniu się do miejscowości, w której mieszka nasz wnuk. Chcieliśmy być na
miejscu by na bieżąco reagować w razie gdyby coś się stało. Przeczuwaliśmy, że prędzej czy
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później może wydarzyć się nieszczęście i niestety mieliśmy rację. Miesiąc temu kupiliśmy
mieszkanie na tej samej ulicy, przy której mieszka nasz wnuk. Dwa tygodnie temu się
przeprowadziliśmy. Znaleźliśmy pracę, z początkiem nowego miesiąca zaczynamy zatrudnienie u
nowych pracodawców. Jest to praca na etacie w stałych godzinach od 8:00 – 16:00. Podczas
naszej nieobecności w domu, w czasie pracy, wnuk może uczęszczać do swojego przedszkola,
które bardzo lubi i ma tam bardzo dobre warunki rozwoju. Jesteśmy osobami wykształconymi,
samodzielnymi, mamy oszczędności i dwa samochody. Mamy warunki do stworzenia naszemu
wnukowi bezpieczne miejsce do życia, dom pełen miłości i troski, której bardzo potrzebuje.
Dajemy rękojmię prawidłowego wywiązywania się z obowiązków rodziny zastępczej. Mamy
środki pieniężne by zaspokoić wszystkie niezbędne potrzeby dziecka. Zależy nam aby trauma,
której obecnie doświadcza nasz wnuk, na skutek umieszczenia go w domu dziecka, jak
najszybciej się skończyła.
Z tych względów wnosimy jak na wstępie.

.............................................
.............................................
Załączniki:
1. odpis pisma i załączników
2. skrócony odpis aktu małżeństwa
3. dokumenty wymienione w petitum wniosku

Wyjaśnienia:
1. Ustanowienie rodziny zastępczej na rzecz małoletniego jest jedną z form tzw.
ograniczenia władzy rodzicielskiej. Stanowi o tym art. 109 par. 2 pkt 5 K.r.o. Kwestie
prawne związane z tzw. pieczą zastępczą znajdują się w dwóch aktach prawnych tj. w
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Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (art. 112 (1) – 112 (8)) oraz w ustawie z dnia 09
czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Podmioty sprawujące pieczę zastępczą mają obowiązek i prawo wykonywania bieżącej
pieczy nad dzieckiem w zakresie wychowania i reprezentowania dziecka, w tym
dochodzenia świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, chyba że sąd
opiekuńczy postanowił inaczej.
3. Kodeks rodzinny i nieletnich przyjmuje zasadę subsydiarności pieczy zastępczej. Oznacza
to, że Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie wówczas, gdy
uprzednio stosowane inne środki przewidziane w art. 109 par. 2 pkt 1-4 K.r.o. (tj. środki
związane z ograniczeniem władzy rodzicielskiej) oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o
których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie
doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, chyba że konieczność
niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia
dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia.
4. Kolejna zasada powiązana z instytucją pieczy zastępczej to zasada tymczasowości, która
oznacza, że dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków
umożliwiających

jego

powrót

do

rodziny

albo

umieszczenia

go

w

rodzinie

przysposabiającej.
5. Obowiązuje zasada nierozdzielania rodzeństwa. Zgodnie z art. 112 (8) K.r.o. rodzeństwo
powinno być umieszczone w tej samej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
chyba że byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka.
6. Piecza zastępcza trwa do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.
7. Na mocy art. 95 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie pobiera
się opłat od wniosku o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej .

