
WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ – WZÓR

, dnia …………………………………..

Wnioskodawca:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko i adres osoby składającej)

Pesel …………………………

Uczestnicy:

1)……………………………………

……………………………………….

(imiona, nazwiska i adresy osób, 

którzy mają być pozbawieni władzy 
rodzicielskiej)

Pesel …………………………

2) …………………………………..

……………………………………….

(imiona, nazwiska i adresy osób, 

którzy mają być pozbawieni władzy 
rodzicielskiej)

Pesel …………………………

WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Wnoszę o :

1. Orzeczenie pozbawienia władzy rodzicielskiej ………………… (imiona i 
nazwiska uczestników) nad ich małoletnimi dziećmi …………….. (imiona i 
nazwiska dzieci) urodzonymi dnia….. w …. (miejscowość);

2. Dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:

- …………………………………… 

- …………………………………..



(imiona, nazwiska i adresy świadków)

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………….

(podpis osoby składającej)

Załączniki:

- oryginał odpisu skróconego aktów urodzenia małoletnich dzieci

- dwa odpisy wniosków wraz z załącznikami’

- dowód uiszczenia opłaty sądowej

WSKAZÓWKI DO WNIOSKU O POZBAWIENIE WŁDZY 
RODZICIELSKIEJ

KTO SKŁADA  *Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może 
złożyć każdy

zainteresowany, zwłaszcza członek rodziny

* sąd może wszcząć postępowanie z urzędu

* KAŻDY MA OBOWIĄZEK ZAWIADOMIĆ SĄD 
OPIEKUŃCZY O

SPRAWIE UZASADNIAJĄCEJ WSZCZĘCIE 
POSTĘPOWANIA Z

URZĘDU – W TYM O ISTNIENIU
SĄD 
WŁAŚCIWY

* Wniosek składa się do sądu opiekuńczego – sądu 
rejonowego,

właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego



W JAKIM 
CELU

*Wniosek może być złożony celem:

uniemożliwienia rodzicowi wykonywania władzy 
rodzicielskiej, tj.

wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka

umożliwienia wykonywania tej pieczy przez inne osoby

 *Kuratora ustanawia się, w razie zaistnienie takiej 
potrzeby

KIEDY 
NALEŻY 
ZŁOŻY Ć 

*  Wniosek składa się w sytuacji gdy zaistnieje władza 
nie może być

wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo gdy 
rodzice w

sposób rażący swe zaniedbują swe obowiązki albo gdy 
rodzice

nadużywają swej władzy

*sąd może władzę przywrócić, gdy ustanie przyczyna 
do jej

pozbawienie
W JAKI 
SPOSÓB

*  We wniosku należy wykazać istnienie przeszkody w 
wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez rodzica/
rodziców

* a ponadto

W PIŚMIE NALEŻY WSKAZAĆ!!!!

• * nazwiska i adresy osób, których postępowanie 
dotyczy, w tym osoby składającej pozew lub jej 
pełnomocnika,

  własnoręczny podpis osoby składającej pozew

• oświadczenia, dowody, wnioski etc.,

• wymienienie załączników (np. opłaty, 
pełnomocnictwo, odpisy itd.)

PAMIĘTAJ

• składając pismo do sądu: złóż zawsze jeden 
egzemplarz dla sądu

• ZŁÓŻ PO JEDNYM EGZEMPLARZU POZWU DLA 
KAŻDEJ INNEJ OSOBY 

• PAMIĘTAJ O EGZEMPLARZU DLA SIEBIE – NA 



KTÓRYM SĄD POTWIERDZI WNIESIENIE 
POZWU,

• JEŚLI WNOSISZ POZEW ZA POŚREDNICTWEM 
POCZTY – WYŚLIJ LIST POLECONY – ZACHOWAJ 
DOWÓD NADANIA POZWU

• KAŻDY ZOSTAWIONY W SĄDZIE EGZEMPLARZ 
POZWU WINIEN MIEĆ KOMPLET 
ZAŁĄCZNIKÓW

• W EGZEMPLARZU POZWU KIEROWANYM DLA 
SĄDU ZŁÓŻ

ORYGINAŁY DOKUMENTÓW (AKTÓW STANU, UMÓW 
I INNYCH

OŚWIADCZEŃ, FAKTUR, RACHUNKÓW itd.),
OPŁATA * Opłata od wniosku wynosi 100 zł

OPŁATĘ SĄDOWĄ MOŻNA UIŚCIĆ POPRZEZ:

(1) naklejenie ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ na piśmie

podlegającemu opłacie (nie należy kasować znaku !!!) 
– LUB –

 (2) uiszczenie opłaty gotówką w KASIE SĄDU (sąd 
przystawi

odpowiednią pieczęć) – LUB –

 (3) poprzez wniesienie opłaty na RACHUNEK 
BANKOWY SĄDU (rachunek bieżący dochodów), do 
pisma wówczas należy załączyć dowód uiszczenia 
opłaty, NR RACHUNKU PODANY JEST NA STRONIE 
WWW DANEGO SĄDU (ADRESY WSZYSTKICH 
SĄDÓW DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE MINISTERSTWA 
SPRAWIEDLIWOŚCI

www.ms.gov.pl)

* PAMIĘTAJ BY WSKAZAĆ DOKŁADNIE TYTUŁ 
WPŁATY, OSOBĘ WPŁACAJĄCĄ I KWOTĘ

* KOŃCÓWKI OPŁAT ZAOKRĄGLA SIĘ W GÓRĘ DO 
PEŁNEGO

ZŁOTEGO
NASTĘPNE 
KROKI

* Jeśli pismo (pozew/wniosek) spełnia warunki 
formalne sąd doręczy odpis pozwu przeciwnikowi i 
wyznaczy termin rozprawy



* jeśli pismo (pozew/wniosek) ma braki formalne sąd 
wezwie do ich usunięcia, wyznaczając tygodniowy 
termin do ich usunięcia,

* sąd podejmie również inne czynności


