Kraków, dnia 7 października 2015 r.
Sąd Okręgowy w Krakowie
Wydział XI Cywilny - Rodzinny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

Wnioskodawca:

Jan Kowalski
ul. Abrahama 113/3
30-555 Kraków

Uczestniczka:

Małgorzata Kowalska
ul. Konwaliowa 30
30-806 Kraków

Sygn. akt:

XI C 20589/15

WNIOSEK
o udzielenie zabezpieczenia poprzez uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Niniejszym wnoszę o:
1. udzielenie zabezpieczenia poprzez uregulowanie kontaktów wnioskodawcy z
małoletnim Łukaszem Kowalskim na czas trwania postępowania w sprawie o
rozwód toczącym się przed Sądem Okręgowym w Krakowie, Wydział XI Cywilny –
Rodzinny w sprawie o sygn. akt XI C 20589/15 w następujący sposób –
wnioskodawca będzie spotykał się z małoletnim:
a. w każdy wtorek i czwartek od godziny 15:00 do godziny 19:00,
b. w każdą drugą i czwartą sobotę i niedzielę miesiąca od godziny 9:30 do godziny
20:00,
c. spotkania będą odbywały się każdorazowo poza miejscem zamieszkania
małoletniego oraz bez obecności matki.
2. dopuszczenie i przeprowadzenie środków dowodowych wskazanych w treści
wniosku,
3. zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania według
norm prawem przepisanych.
Uzasadnienie
Przed Wysokim Sądem toczy się postępowanie w sprawie o rozwód pomiędzy Janem
Kowalskim a Małgorzatą Kowalską.
Dowód:

- akta sprawy XI C 20589/15.

ul. Słowackiego 4/4,
32-500 Chrzanów
ul. Rusznikarska Deptak 2/7,
31-261 Kraków
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Wnioskodawca wyprowadził się od wspólnie zajmowanego wraz z uczestniczką
mieszkania dwa lata temu, tj. 01.09.2013 r. Od tej pory uczestniczka utrudniała
wnioskodawcy spotkania z małoletnim synem. Pozwalała jedynie na odbieranie
małoletniego ze szkoły we wtorki i czwartki ze względu na to, że samodzielnie nie była w
stanie przyjeżdżać i zaopiekować się małoletnim z powodu przebywania w tych dniach
popołudniami w pracy. Wszelkie próby spotkania się z małoletnim w weekendy lubStrona | 2
pozostałe dni tygodnia spotykały się z odmową uczestniczki. Utrudnianie kontaktu
uwidoczniło się także poprzez odebranie dziecku telefonu komórkowego, który otrzymał od
wnioskodawcy z przeznaczeniem do kontaktu z nim. Od momentu wszczęcia postępowania
w sprawie o rozwód tj. od dnia 08.08.2015 r. uczestniczka nie pozwala w ogóle na kontakt
osobisty ani telefoniczny dziecka z wnioskodawcą. Wnioskodawca podejmując próby
odbioru dziecka ze szkoły tak jak dotychczas, dowiedział się od nauczycielki, pani Renaty
Palik, że dziecko we wtorki i czwartki przeważnie jest zwalniane wcześniej ze szkoły i
odbierane przez siostrę uczestniczki. Z kolei gdy wnioskodawca próbował zabrać dziecko w
okresie wakacyjnym na wyjazd weekendowy, uczestniczka wprost powiedziała mu, że w
ramach zemsty za opuszczenie jej i wniesienie sprawy o rozwód nie zobaczy już nigdy więcej
dziecka, czego świadkiem była matka uczestniczki Janina Nowak.
Dowód:

- zeznania świadka Renaty Palik (adres do doręczenia wezwania: Szkoła
Podstawowa nr 70 w Krakowie, ul. Legionów 200, 30-824 Kraków),
- zeznania świadka Janiny Nowak (adres do doręczenia wezwania: ul.
Konwaliowa 30, 30-806 Kraków),
- zeznania świadka Barbara Nowak (adres do doręczenia wezwania: ul.
Macedońska 150, 30-638 Kraków),
- na okoliczności utrudniania kontaktów wnioskodawcy z małoletnim
przez uczestniczkę.

Uprawdopodobnienie roszczenia wynika z regulacji art. 58 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, który stanowi, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o
kontaktach rodziców z dzieckiem. W związku z tym, że ta kwestia pomiędzy stronami
postępowania rozwodowego jest sporna, rozstrzygnięcie w zakresie uregulowania
kontaktów wnioskodawcy z małoletnim będzie miało miejsce w wyroku rozwodowym.
Brak zabezpieczenia kontaktów w sprawie rozwodowej doprowadzi do utrudnienia
lub uniemożliwienia wykonania części wyroku rozwodowego dotyczącego ustalenia
kontaktów małoletniego z ojcem. Uczestniczka bowiem zakazując jakiegokolwiek
porozumiewania się wnioskodawcy z małoletnim, doprowadzi do zaniku więzi między
ojcem i synem, co sprawi, że małoletni nie będzie chciał widywać się z ojcem. Biorąc pod
uwagę motywację matki, która stara się, aby wnioskodawca już nigdy nie zobaczył dziecka,
istnieje duże prawdopodobieństwo negatywnego nastawiania dziecka przeciwko
wnioskodawcy. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że wnioskodawca posiada
interes prawny w zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem.
Podnoszę również, że wniosek powinien zostać rozpoznany niezwłocznie, ponieważ
uniemożliwianie wnioskodawcy kontaktu z synem trwa już od dwóch miesięcy, w związku
z czym każdy kolejny dzień wpływa negatywnie na relację ojca z synem. Jest to tym bardziej

krzywdzące, że małoletni wyraża chęć spotkania się z ojcem i za każdym razem pyta
nauczycielki, czy tata dziś po niego przyjdzie do szkoły.
Dowód:

- zeznania świadka Renaty Palik (adres do doręczenia wezwania: Szkoła
Podstawowa nr 70 w Krakowie, ul. Legionów 200, 30-824 Kraków).
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Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

……………………………………
Jan Kowalski

Załączniki:
- odpis wniosku,
- dowód uiszczenia opłaty od wniosku w wys. 40 zł.

