Gdynia, dnia 28 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Gdyni
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Jana z Kolna 55
81-354 Gdynia

wnioskodawca: Mariola Nowak
ul. Kwiatowa 2/3
81-352 Gdynia
PESEL:
uczestnik postępowania: Maciej Nowak
ul. Zasadowa 18/4
81-360 Gdynia

Wniosek
o pozbawienie władzy rodzicielskiej
Niniejszym, wnoszę o pozbawienie władzy rodzicielskiej Macieja Nowak nad małoletnim
Jackiem Nowak, urodzonym w dniu 10 marca 2013 roku w Gdyni.
W tym miejscu oświadczam, że mimo wielokrotnych prób nie udało mi się porozumieć z
uczestnikiem postępowania co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.
Uzasadnienie
Z uczestnikiem postępowania byliśmy małżeństwem przez 5 lat. W dniu 15 maja 2016 roku
uprawomocnił się wyrok rozwodowy. Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł rozwód z winy uczestnika
postępowania ze względu na jego chorobę alkoholową i przemoc fizyczną, którą wobec mnie
stosował będąc pod wpływem alkoholu. Sąd nie pozbawił uczestnika władzy rodzicielskiej w
wyroku rozwodowym, gdyż na tamten moment o to nie wnosiłam, albowiem miałam nadzieję, że
po rozwodzie uczestnik podejmie leczenie i nawiąże prawidłowe relacje z synem. Sąd jedynie
ograniczył władzę rodzicielską uczestnika.
Dowód: dopuszczenie dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy o rozwód
toczącej się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku pod sygn. akt: II C 1018/16 na
okoliczność przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego i rozstrzygnięcia o władzy
rodzicielskiej
Od czasu rozwodu uczestnik postępowania w ogóle nie interesuje się dzieckiem. Nie odbiera
telefonu, nie ma z nim żadnego kontaktu. Gdy syn poważnie się rozchorował i musiałam z nich
jechać do szpitala, to uczestnik, mimo wielu sms-ów, w ogóle nie zainteresował się stanem zdrowia
dziecka.

Dowód:
1/ karta informacyjna leczenia szpitalnego na okoliczność problemów zdrowotnych dziecka
2/ dopuszczenie dowodu z zeznań Aureli Kwiatkowskiej, zam. w Gdyni przy ul. Malinowej 20 na
okoliczności braku zainteresowania dzieckiem przez uczestnika postępowania.
Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska nie
może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy
rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy
pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone
także w stosunku do jednego z rodziców.
W niniejszej sprawie przesłanki do pozbawienia władzy rodzicielskiej względem jednego z
rodziców zostały spełnione, albowiem uczestnik postępowania w rażący sposób zaniedbuje swoje
obowiązki względem dziecka, a to stanowi zagrożenie dla dobra dziecka.
Mając na uwadze powyższe, wniosek jest w pełni uzasadniony i konieczny, a więc wnoszę
jak na wstępie.

…...................................................................
(czytelny podpis)
Załączniki:
1/ dowód uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł
2/ karta informacyjna leczenia szpitalnego
3/ odpis wniosku wraz z załącznikami

