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KONTAKTY
RODZICA
Z MAŁOLETNIM
DZIECKIEM
jakie masz możliwo ci?

Jakie masz możliwo ci?
W przypadku porozumienia
Jeżeli obawiasz się, że mogą
W ostateczności - kiedy
pomiędzy rodzicami kontakty powstać nieporozumienia na tej
porozumienia nie udaje się
osiągnąć w inny sposób mogą odbywać się swobodnie, płaszczyźnie to możesz zawrzeć
zgodnie z potrzebami dziecka i ugodę przed mediatorem/sądem można złożyć do Sądu wniosek
o ustalenie kontaktów z
z uwzględnieniem potrzeb
lub spisać porozumienie
małoletnim dzieckiem
rodzica.
rodzicielskie.

Skąd taka hierarchia ?
Najważniejsze jest dobro dziecka
i to nim należy kierować się w każdym aspekcie dotyczącym jego osoby, stąd
zalecanym jest podjęcie prób ugodowego rozwiązania tej kwestii.
Sposób rozwiązania Twojego problemu zależy również od tego czy jesteś po rozwodzie
lub nie byłeś w formalnym związku.

Na początku...
ustalmy fakty; jeżeli jesteś po rozwodzie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej
nad wspólnym małoletnim dzieckiem/dziećmi obojga małżonków i o kontaktach z
dzieckiem/dziećmi oraz w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do
ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka rozstrzyga obligatoryjnie Sąd w
wyroku rozwodowym. Chyba, że pomiędzy rodzicami istnieje porozumienie, kontakty z
dzieckiem mogą wtedy odbywać się swobodnie z uwagi na porozumienie rodziców.
Natomiast, jeżeli nigdy nie byłeś w formalnym związku z drugim rodzicem dziecka
kontakty należy dopiero ustalić. Może być to ustalone na etapie kiedy jesteście dalej
razem, jednak w praktyce rodzice decydują się na ustalenie kontaktów dopiero gdy żyją
już w rozłączeniu. Zwyczajnie, jeżeli rodzice są w związku nie ma potrzeby regulowania
kontaktów z dzieckiem.

Zanim zdecydujesz się na Sąd, spróbuj dojść do porozumienia z drugim rodzicem
dziecka.
Jeżeli uznasz, że niezbędna jest wspólna terapia z drugim rodzicem i dzieckiem,
bądź terapia dla dziecka, ponieważ czujesz, że dziecko się od Ciebie oddala zaproponuj to - nie czekaj aż problem urośnie.
Porozumieniem rodzicielskim możesz uregulować nie tylko kontakty z
małoletnim, ale również alimenty i inne kwestie dotyczące osoby dziecka.
Jeżeli chcesz, aby ugoda została zatwierdzona przez Sąd, takie porozumienie
powinieneś zawrzeć przed mediatorem. Następnie możesz złożyć wniosek (który
nie wymaga opłaty) do Sądu o zatwierdzenie ugody, będzie ona możliwa do
egzekwowania w sytuacji kiedy drugi rodzic będzie chciał utrudniać Ci kontakty z
dzieckiem.

Wniosek
o ustalenie kontaktów
z dzieckiem
Pamiętaj, że złożenie wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem to ostateczność - dopiero
gdy nie ma między rodzicami żadnego porozumienia - kompromis rodzicielski zgodny z
dobrem dziecka wypracowuje się przed Sądem.
Zastanów się jak chciałbyś, żeby wyglądały Twoje kontakty z dzieckiem.
Czy jesteś w stanie zapewnić mu nocleg, czy chciałbyś widywać się z nim w obecności jego
dziadków, jak mógłbyś spędzać z nim czas?
Musisz wiele przemyśleć, a dopiero później jak ukształtujesz swoje rozsądne stanowisko
możesz zdecydować się na złożenie wniosku do Sądu.
Taki wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić na
rachunek bankowy Sądu, w którym składasz wniosek - jest to Sąd miejsca zamieszkania
dziecka.
Możesz na czas trwania postępowania wnieść również o zabezpieczenie kontaktów z
dzieckiem, co może pozwolić Ci na ich realizacje jeszcze przed wydaniem postanowienia
przez Sąd.

