
         8 czerwca 2015 roku Biała Podlaska 

 

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich 

ul. Brzeska 20-22 

21-500 Biała Podlaska 

 

Wnioskodawca:  Kowalczyk Przemysław 

ul. Brzeska 32 

21-530 Piszczac 

PESEL 87030506395 

Kowalczyk Marzenna 

Ul. Brzeska 32 

21-530 Piszcac 

PESEL 67072504908 

Uczestnik postępowania: Kowalska Iwona 

Tuczna 108 

21-523 Tuczna 

 

opłata 80 zł 

 

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem 

W imieniu własnym wnoszę o: 

1) uregulowanie kontaktów wnioskodawców z małoletnią córką i wnuczką Kowalczyk 

Martyną urodzoną 07.10.2008 roku w Białej Podlaskiej w cztery weekendy w miesiącu 

( dwa na rzecz babci i dwa na rzecz ojca) tj. od piątku od godziny 16 do niedzieli do 

godziny 20.00 w miejscu zamieszkania wnioskodawców od pierwszego weekendu 

przypadającego po uprawomocnieniu się orzeczenia w niniejszej sprawie a nadto jeden 

miesiąc wakacji od 1 lipca do 31 lipca każdego roku oraz 1 tydzień ferii zimowych każdego 

roku a także jeden dzień świat Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 

2) zobowiązanie uczestniczki do przygotowania małoletniej do wizyty z ojcem i babcią 

i wydania małoletniej. 



3) zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawców kosztów postępowania wg 

norm przepisanych. 

 Jednocześnie wnoszę o: 

 4) zabezpieczenie roszczenia wnioskodawców w przedmiocie wykonania kontaktów 

 wnioskodawów  z małoletnią  Kowalską Martyną urodzoną 07.10.2008 roku 

 poprzez  ustalenie tych kontaktów  w cztery weekendy w miesiącu (dwa na rzecz 

 babci i dwa na rzecz  ojca) tj. od piątku od godziny 16  do  niedzieli do 

 godziny 20.00 w miejscu  zamieszkania wnioskodawców od pierwszego  weekendu 

 przypadającego po  uprawomocnieniu się orzeczenia w niniejszej sprawie a 

 nadto jeden miesiąc wakacji od 1  lipca do 31 lipca  każdego roku oraz 1 tydzień 

 ferii  zimowych każdego roku a także  jeden dzień świat Bożego  Narodzenia i 

 Wielkanocy. 

UZASADNIENIE 

Małoletnia  Kowalska Martyna jest dzieckiem wnioskodawcy  Kowalskiego Przemysława i  

uczestniczki postępowania  Kowalskiej Iwony. 

Dowód: akt urodzenie dziecka. 

Dziecko stron pochodzi ze związku małżeńskiego  Kowalskiego Przemysława i  Kowalskiej 

Iwony. Strony praktycznie nie mieszkają już razem od marca 2015 roku, nie mając jednak 

formalnie rozwodu.  Kowalska Marzenna jest babcią  Kowalskiej Martyny. Dotychczas 

strony dochodziły do porozumienia w zakresie kontaktów. Ojciec zabierał dziecko do siebie 

do domu. Jednak od 4 czerwca 2015 roku uczestniczka postepowania odmówiła wydania 

dziecka. Babcia i ojciec są bardzo emocjonalnie związani z małoletnią. Wnioskodawcy są 

rolnikiami, mają możliwości finansowe i mieszkaniowe aby przyjmować dziecko u siebie. 

 W związku z powyższym niniejszy wniosek jest jak najbardziej uzasadniony. 

Załącznik: 

1)odpis skrócony aktu urodzenia. 

 

 


