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WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
Działając w imieniu własnym, wnoszę o:
1. pozbawienie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania Janusza Kowalskiego nad
jego małoletnim synem Hubertem Kowalskim, urodzonym dnia 18 maja 2009 r. w
Białej Podlaskiej;
2. dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:
a. Agnieszki Kutek, ul. Waryńskiego 6/28, 21-500 Międzyrzec Podlaski,
b. Piotra Kowalczyka, Hrud 48/3, 21-500 Biała Podlaska
na okoliczność uzależnienia uczestnika postępowania od alkoholu oraz skutków tego
uzależnienia w szczególności stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec rodziny a
także na okoliczność jego postawy wobec małoletniego.
3. powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim Hubertem Kowalskim matce
Honoracie Kowalskiej;
4. ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego Huberta Kowalskiego matce Honoracie

Kowalskiej;
5. dołączenie w celach akt sprawy Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej II Wydział Karny
o sygn. akt II K 410/11;
6. dopuszczenie dowodu z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w
Białej Podlaskiej na okoliczność wydolności wychowawczej uczestnika postępowania,
wypowiedzenie się w zakresie czy uczestnik postępowania powinien być pozbawiony
władzy rodzicielskiej ze względu na jego nadużywania alkoholu i stosowanie przemocy
fizycznej i psychicznej wobec rodziny.

UZASADNIENIE
Małoletni Hubert Kowalski urodzony 17.05.2008 roku w Białej Podlaskiej jest
dzieckiem Janusza Kowalskiego i Honoraty Kowalskiej.
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia,
Uczestnik postępowania ma poważne problemy z alkoholem. Nałóg jest na tyle
zaawansowany, że uczestnik nie kontroluje własnych zachowań. Po pijanemu zachowuje się
nieodpowiedzialnie i agresywnie w stosunku do wnioskodawczyni Kowalskiej Honoraty.
Nie jest w stanie również należycie wypełniać obowiązków rodzica wobec swojego
małoletniego syna. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej uczestnik
postępowania został skazany za czyn z art. 207 kk na karę łączną 3 lat pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem jaj wykonania na okres próby 5 lat. Uczestnik
postępowania uchylał się jednak od dozoru oraz obowiązku powstrzymywania się od
nadużywania alkoholu. Kuratorowi pomimo wielu prób nie udało się nawiązać kontaktu z
uczestnikiem postępowania. W opinii sąsiadów uczestnik postępowania był permanentnie
nietrzeźwy.
Dowód: akta sprawy karnej Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej o sygn. akt
IIK410/11 o załączenie której wnosi się,
Wnioskodawczyni umożliwia uczestnikowi postępowania kontakt z dzieckiem pod
jej nadzorem, jednak zdarza się, iż na umówione spotkanie przychodzi on pod wpływem
alkoholu. Podczas tych wizyt zdarzały się sytuacje, że szarpał i wyzywał na oczach dziecka
wnioskodawczynię. Dyskredytował matkę w oczach dziecka, groził jej. Dodatkowo
wskazać należy, że uczestnik postępowania nie płaci zasądzonych na dziecko alimentów.
Dowód: decyzja w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, zeznania świadków.

W związku z powyższym pozbawienie władzy rodzicielskiej wraz z zakazem
osobistej styczności ojcu dziecka oraz powierzenie jej wykonywania wnioskodawczyni z
jednoczesnym ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka przy matce jest zasadne ze względu
na dobro małoletniego. Ojciec nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec dziecka
oraz prezentuje niewłaściwe postawy rodzicielskie co grozi demoralizacją małoletniego.
W związku z powyższym, wnoszę co na wstępie.

Załączniki:
1. odpis skrócony aktu urodzenia
2. decyzja w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3. odpis wniosku wraz z załącznikami

