
Gdynia, dnia 12 października 2017 roku. 

Sąd Rejonowy w Gdyni 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich  

ul. Jana z Kolna 55 

81-354 Gdynia 

Wnioskodawca: Jan Kowalski 

ul. Morska 1/2  

81-350 Gdynia 

PESEL: 85052203145 

Uczestnik: Janina Kozak 

ul. Toruńska 1 

81-350 Gdynia 

 

WNIOSEK  

O USTALENIE KONTAKTÓW Z MAŁOLETNIM DZIECKIEM  

WRAZ Z WNIOSKIEM O ZABEZPIECZENIE 

 Działając w imieniu własnym, wnoszę o: 

1. ustalenie kontaktów wnioskodawcy Jana Kowalskiego z małoletnim Damianem Kowalskim, 

urodzonym dnia 22 maja 2009 r. w ten sposób, że kontakty będą odbywały się bez obecności 

matki małoletniego z prawem do zabierania małoletniego poza miejsce zamieszkania i 

możliwością noclegu w następujących terminach: 

a. w każdą środę od godz. 16.00 do godz. 20.00; 

b. w II i IV weekend miesiąca od godz. 17.00 w piątek do godz. 18.00 w niedzielę; 

c. w wakacje letnie od dnia 1 lipca od godz. 10.00 do dnia 15 lipca do godz. 18.00 oraz 

od dnia 1 sierpnia od godz. 10.00 o dnia 15 sierpnia do godz. 18.00; 

d. w ferie zimowe od poniedziałku rozpoczynającego pierwszy tydzień ferii od godz. 

10.00 do niedzieli kończącej pierwszy tydzień ferii do godz. 18; 

e. w lata parzyste: 

i. w Święta Bożego Narodzenia od dnia 23 grudnia od godz. 18.00 do dnia 25 

grudnia do godz. 18.00; 

ii. w Święta Wielkiej Nocy od Wielkiej Soboty od godz. 10.00 do Wielkanocy 

do godz. 18.00; 



iii. w dniach 1-3 maja od dna 1 maja  od godz. 10.00 do dnia 3 maja do godz. 

18.00; 

iv. w dniu 1 czerwca (Dzień Dziecka) od godz. 10.00 do godz. 14.00; 

v. w dniu 22 maja (urodziny) od godz. 14.00 do godz. 18.00;  

f. w lata nieparzyste: 

i. w Święta Bożego Narodzenia od dnia 25 grudnia od godz. 18.00 do dnia 26 

grudnia do godz. 18.00; 

ii. w Święta Wielkiej Nocy w Poniedziałek Wielkanocny od godz. 10.00 do 

godz. 18.00; 

iii. w dniu 1 listopada od godz. 10.00 do godz. 18.00; 

iv. w dniu 11 listopada od godz. 10.00 do godz. 18.00; 

v. w dniu 1 czerwca (Dzień Dziecka) od godz. 14.00 do godz. 18.00; 

vi. w dniu 22 maja (urodziny) od godz. 10.00 do godz. 14.00;  

2. zobowiązanie uczestnika postępowania do comiesięcznego informowania wnioskodawcy o 

stanie zdrowia małoletniego Damiana Kowalskiego; 

3. dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodu z zeznań Janiny Kowalskiej (wezwanie na adres 

(ul. Reja 1 80-860 Gdańsk) na okoliczność: stosunków panujących między stronami do 

stycznia 2016 r. oraz po styczniu 2016 r., zawarcia ustnego porozumienia między stronami w 

przedmiocie uregulowania kontaktów z ich małoletnim dzieckiem, starań wnioskodawcy o 

realizowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem, łamania postanowień porozumienia oraz 

utrudniania kontaktów z małoletnim dzieckiem, przez uczestnika postępowania,  agresywnej 

postawy partnera uczestnika postępowania względem wnioskodawcy; 

4. dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodu z zeznań Tadeusza Kowalskiego (wezwanie na 

adres (ul. Reja 1 80-860 Gdańsk) na okoliczność: stosunków panujących między stronami do 

stycznia 2016 r. oraz po styczniu 2016 r., zawarcia ustnego porozumienia między stronami w 

przedmiocie uregulowania kontaktów z ich małoletnim dzieckiem, starań wnioskodawcy o 

realizowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem, łamania postanowień porozumienia oraz 

utrudniania kontaktów z małoletnim dzieckiem, przez uczestnika postępowania,  agresywnej 

postawy partnera uczestnika postępowania względem wnioskodawcy; 

5. dopuszczenie oraz przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność: stosunków 

panujących między stronami do stycznia 2016 r. oraz po styczniu 2016 r., zawarcia ustnego 

porozumienia między stronami w przedmiocie uregulowania kontaktów z ich małoletnim 

dzieckiem, starań wnioskodawcy o realizowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem, łamania 

postanowień porozumienia oraz utrudniania kontaktów z małoletnim dzieckiem, przez 

uczestnika postępowania,  agresywnej postawy partnera uczestnika postępowania względem 

wnioskodawcy; 



6. zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów postępowania 

wg norm przepisanych; 

7. zabezpieczenie wniosku poprzez ustalenie kontaktów wnioskodawcy Jana Kowalskiego z 

małoletnim Damianem Kowalskim urodzonym dnia 22 maja 2009 r., w ten sposób, że 

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

małoletniego poza miejsce zamieszkania i możliwością noclegu w każdy wtorek i czwartek od 

godz. 16.00 do godz. 20.00 oraz w II i IV weekend miesiąca od piątku od godz. 17.00 do 

niedzieli do godz. 18.00. 

 

Oświadczam, że podjąłem próbę mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporym 

jednakże bezskutecznie.  

UZASADNIENIE 

Małoletni Damian Kowalski urodził się w czasie trwania małżeństwa stron. Sąd Okręgowy w 

Gdańsku Wydział II Cywilny Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2015 r., w sprawie o sygn. akt II C 123/15 

orzekł o rozwiązaniu małżeństwa stron poprzez rozwód, bez orzekania o winie, oraz bez orzekania o 

utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.  

 Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego  

   odpis wyroku sygn. akt: II C 123/15 

Strony odstąpiły od sądowego uregulowania kontaktów z dzieckiem w wyroku rozwodowym, 

ze względu na dobre stosunki panujące między stronami oraz zawarcie ustnego porozumienia. 

Porozumienie było realizowane od 2014 r. tj. momentu w którym strony pozostawały w separacji 

faktycznej.   

 Dowód: przesłuchanie stron  

   zeznania świadka Janiny Kowalskiej  

   zeznania świadka Tadeusza Kowalskiego 

W styczniu 2017 r. uczestnik postępowania weszła w nowy związek z Kamilem Mareckim, z 

którym obecnie zamieszkuje. Od tego czasu przestała przestrzegać ustaleń stron dotyczących 

kontaktów z małoletnim a stosunki między stronami uległy znacznemu pogorzeniu. Uczestnik 

postępowania utrudnia wnioskodawcy kontakty z małoletnim poprzez ignorowanie połączeń 

telefonicznych, otwarte informowanie, że to ona będzie decydować kiedy dojdzie do spotkania z 

dzieckiem, niedotrzymywanie umówionych terminów spotkań z dzieckiem, brak informowania o tym 

gdzie dziecko przebywa oraz jaki jest jego stan zdrowia a także przekonywanie dziecka, że 

wnioskodawca nie chce go widywać. Ponadto obecny partner uczestnika postępowania zachowuje się 

agresywnie w stosunku do wnioskodawcy, blokuje mu wstęp do mieszkania, gdzie przebywa dziecko 



a także daje do zrozumienia, że nie chce go widywać w okolicy miejsca zamieszkania.   

 Dowód: przesłuchanie stron  

   zeznania świadka Janiny Kowalskiej  

   zeznania świadka Tadeusza Kowalskiego 

Prawo oraz obowiązek utrzymywania kontaktów na linii dziecko-rodzic wynika wprost z 

przepisów tj. z art. 113 krio §  1 i 2, zgodnie z którym niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice 

oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem 

obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza 

miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, 

korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji 

elektronicznej. Natomiast z przedstawionego stanu rzeczy, wynika, że uczestnik postępowania 

ogranicza wnioskodawcy realizację przysługującego mu prawa.  

Co więcej, małoletni ma bardzo dobry kontakt z wnioskodawcą. Świetnie się dogadują, 

aktywnie spędzają czas, podzielają pasję do piłki nożnej. Wnioskodawca jest bardzo zaangażowany w 

rozwój syna. Wyraża się to m.in. poprzez zabieranie małoletniego do kina, zakup oraz wspólne 

czytanie książek, pomoc w odrabianiu lekcji, zaangażowanie w życie szkoły oraz śledzenie wyników 

w szkole, wycieczki do parków rozrywki, zoo oraz innych miejsc mających wpływ na rozwój dziecka.

  

 Dowód: przesłuchanie stron  

   zeznania świadka Janiny Kowalskiej  

   zeznania świadka Tadeusza Kowalskiego 

  Częstotliwość oraz terminy kontaktów, które zostały wskazane w niniejszym wniosku 

odzwierciadlają potrzeby dziecka. Wnioskodawca zapewnia, że potrafi sam zająć się synem oraz dbać 

o jego bezpieczeństwo i potrzeby. Ponadto może liczyć na pomoc swoich rodziców, którzy również 

mają dobry kontakt z małoletnim. Ustalenie kontaktów wnioskodawcy z małoletnim poza miejscem 

pobytu oraz pod nieobecność matki jest uzasadnione tym, że osiada do tego warunki oraz 

predyspozycje. Co więcej, mając na uwadze obecny stosunek matki małoletniego oraz jej obecnego 

partnera do wnioskodawcy, uzasadnionym jest realizowanie kontaktów z dala od źródła konfliktu. 

 Uzasadniając wniosek o zabezpieczenie wskazuję, że względu na więź łączącą wnioskodawcę 

oraz małoletniego a także na  relacje między stronami oraz stosunek partnera uczestnika postępowania 

do wnioskodawcy, nieuregulowanie kontaktów będzie miało negatywny wpływ na relacje między 

wnioskodawcą, a małoletnim, ponadto przyczyni się do rozpadu więzi rodzinnych i sprawi, że 

wykonanie zapadłego później postanowienia nie będzie możliwe lub będzie trudne do wykonania. 

Ponadto udzielenie zabezpieczenia jest niezbędne do umożliwienia wnioskodawcy realizacji 

przysługującego mu prawa do kontaktów z synem. 



 Mając na uwadze powyższe, niniejszy wniosek jest w pełni zasadny i wnoszę jak na wstępie.  

Jan Kowalski   

 

Załączniki: 

1. dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 40 zł; 

2. odpis pisma wraz z załącznikami dla strony przeciwnej; 

3. odpis wyroku II C 123/15; 

4. odpis skróconego aktu urodzenia małoletniego Damiana Kowalskiego. 


