Wzory pism

Pobrano ze strony www.adwokatbialystok.pl
……………………….., dnia …………………….
SĄD REJONOWY
w …………………………….
Wydział ………………......
adres
Wnioskodawczyni:

Wanda Nowak
[adres] …………………………

Uczestnik postępowania:

Jan Nowak
[adres]

WNIOSEK
O OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Działając w imieniu własnym, wnoszę o:
1) ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron Krystyną
Nowak ur. ……………. r. w …………………. do prawa współdecydowania o edukacji
oraz leczeniu małoletniej,
2) zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według
norm przepisanych
Nadto, wnoszę o:
3) przeprowadzenie dowodu z dokumentów:
a) …………………………………………………………………………………………………………………..
na okoliczność ……………………………………………………………………………………………
4) przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka:
a) Anna Kowalska – adres ………………………………………………………..……………………...
na okoliczność …………………………………………………………………………………………….
5) przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność ………………………..

UZASADNIENIE
Krystyna Nowak ur……………………………. r. w ……………………………………..jest
małoletnim dzieckiem stron Wandy i Jana Nowak.
1.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia dzieci
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Przykładowa treść uzasadnienia:
Ojciec nie wykazuje zainteresowania wspólnym dzieckiem stron, nie poświęca jej
uwagi, nie dąży do umocnienia z nią więzi emocjonalnych. Wręcz przeciwnie,
zachowanie ojca ma negatywny wpływ na wychowanie potomstwa, z uwagi na to, iż
uczestnik nadużywa alkoholu oraz często pozostaje pod wpływem środków
odurzających. Sposób postępowania ojca wskazuje na jego uzależnienie, wobec tego
dziecko, które na obecnym etapie rozwoju czerpie przykład i szuka autorytetu w
rodzicach, nie powinna widzieć ojca w tak tragicznym stanie. Należy także wskazać, iż
ojciec jest ścigany listem gończym, co wskazuje na brak poszanowania norm moralnych i
prawnych, co tylko potęguje troskę matki o dzieci. Niewątpliwie, takie zachowanie ojca
ma zły wpływ na dobro małoletniego dziecka, a wszelkie obawy matki są całkowicie
uzasadnione.
2.

Dowód: przesłuchanie stron, przesłuchanie świadka

Wątpliwym jest, aby ojciec chciał działać na rzecz dobra dziecka oraz wykazuje
zdolność do wykonywania władzy rodzicielskiej. Swoim zachowaniem wskazuje nie
tylko na brak szacunku do najbliższej rodziny, ale także norm prawnych i
społeczeństwa. Nie potrafi należycie współdziałać z matką dzieci, w związku z tym,
uzgadnianie wszystkich bieżących spraw dzieci jest utrudnione, a wręcz niemożliwe.
Taka sytuacja wskazuje na konieczność powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej
tylko matce, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojca. W rzeczywistości chodzi tu o
zapewnienie niezakłóconej pieczy nad dzieckiem i leży to w jej interesie. Wypada z
naciskiem podkreślić, że dobro dziecka ma charakter nadrzędny i góruje nad
partykularnymi interesami rodziców. Tylko matka dzieci daje gwarancję właściwego
wykonywania pieczy nad córką. Ojciec natomiast nie posiada jakichkolwiek zdolności
wychowawczych, gdyż sam ma konflikty z prawem, jego zachowanie wskazuje na stan
uzależnienia od alkoholu i narkotyków, a ponadto sam nie wykazuje nawet najmniejszej
troski o dzieci i ich rozwój osobisty.
3. Dowód: przesłuchanie stron, przesłuchanie świadka

Wobec powyższego wniosek uważam za uzasadniony.

Wanda Nowak

Załączniki:
1. odpis wniosku wraz z załącznikami
2. dowody wymienione w treści uzasadnienia

