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Wrocław, dnia __________________ 

 

       Sąd Rejonowy  

dla Wrocławia______________ 

       III Wydział  Rodzinny i Nieletnich 

        

Wnioskodawczyni:  _______________________________ 

    zam. ___________________________ 

    PESEL: ________________________ 

 

Uczestnik postępowania: ______________________________ 

    zam. __________________________ 

     

 

WNIOSEK  

o pozbawienie władzy rodzicielskiej  

 

 Działając imieniem własnym wnoszę o: 

1. Pozbawienie uczestnika postepowania _______________ władzy rodzicielskiej nad małoletnim  

synem ______________ (PESEL: ___________), ur. _____________we Wrocławiu. 

 

Ponadto wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z : 

3) odpisu zupełnego aktu urodzenia małoletniego ____________________ 

 – na okoliczność pochodzenia małoletniego; 

4) zaświadczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia 

_____________________z dnia _____________________ na okoliczność prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego i zaległości alimentacyjnej uczestnika postepowania wobec 

małoletniego; 

5) z przesłuchania stron na okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku. 

 

Mając na uwadze brzmienie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c., wnioskodawczyni informuje, że strony nie 

podejmowały mediacji we wskazanych wyżej kwestiach albowiem wnioskodawczyni nie ma kontaktu 

z uczestnikiem. 
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UZASADNIENIE 

Małoletni ____________, ur. _____________ we Wrocławiu pochodzi z nieformalnego 

związku wnioskodawczyni _______________ i uczestnika postępowania ___________________. 

dowód: odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego 

 

Strony rozstały się niedługo po narodzinach syna, co nastąpiło przede wszystkim z uwagi na 

brak zainteresowania uczestnika dzieckiem. Uczestnik postępowania okazał się nie być gotowy na 

wzięcie na siebie odpowiedzialności za wychowanie małoletniego i nigdy nie zaangażował się w pomoc 

w opiece nad nim. 

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia _____________  z dnia _____________, sygn. akt 

III RC _____ zasądzono od uczestnika na rzecz małoletniego syna alimenty w kwocie ________, 

których uczestnik nie płaci. Uczestnik nie wyraził również zgody na wydanie na rzecz małoletniego 

syna paszportu, co zmusiło wnioskodawczynię do wystąpienia na drogę sądową. 

        

Jak już zostało wspomniane uczestnik nie interesuje się małoletnim. Nie widuje się z nim i nie 

kontaktuje telefonicznie. Nie wykazuje żadnego zainteresowania rozwojem dziecka, ani jego stanem 

zdrowia. Uczestnik nie partycypuje w kosztach utrzymania syna – wobec Uczestnika wszczęte zostało 

postępowanie egzekucyjne. Wnioskodawczyni alimenty wypłaca Fundusz Alimentacyjny. 

Dowód: -zaświadczenie z dnia ___________  

Wnioskodawczyni uzasadnia żądanie wniosku tym, że doszło do rażącego zaniedbania 

obowiązków rodzicielskich Uczestnika wobec małoletniego syna  poprzez całkowite zaniechanie z nimi 

kontaktów, brak jakiegokolwiek zainteresowania rozwojem i zdrowiem syna, a także brak wsparcia 

finansowego, co wyczerpuje przesłanki art.111 § 1 kro.  

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Odpis wniosku z załącznikami. 

2. Opłata sądowa – 100zł 

3. Odpisy zupełny aktu urodzenia małoletniego 

4. Zaświadczenie z dnia _____________ 
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