Miejscowość, dnia ……………………………….

Sąd Rejonowy
w ……………….. (miejscowość, w której znajduje się
sąd)
Wydział Rodzinny i Nieletnich
(adres)

Wnioskodawcy:
…………………. (imiona i nazwiska kandydatów na rodzinę zastępczą)
Zam. …………………… (adres zamieszkania)
Uczestnicy postępowania:
…………………….. (imię i nazwisko rodzica/-ów dziecka)
Zam. ……………………….(adres zamieszkania)
Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej i ustanowienie rodziny zastępczej
Wnosimy o:
1. Ograniczenie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania …….., ur. 30.12.1980 r. w
.………. nad małoletnim …….., ur. dnia ………. w ……….., poprzez umieszczenie
małoletniego w rodzinie zastępczej wnioskodawców;
2. Ustanowienie wnioskodawców rodziną zastępczą dla małoletniego;
3. Wydanie tymczasowego zarządzenia o umieszczeniu dziecka u wnioskodawców w
rodzinie zastępczej na czas toczącego się postępowania;
4. Zwolnienie wnioskodawców z kosztów postępowania.
5. Przeprowadzenie dowodu z załączonych dokumentów oraz przesłuchania następujących
świadków:
a) ……………..
b) ……………..

Uzasadnienie
Wniosek taki składa się wówczas, gdy władza rodzicielska nie została jeszcze wobec rodziców
dziecka ograniczona i gdy istnieją podstawy tego ograniczenia. Podstawą ograniczenia
władzy rodzicielskiej są zachowania rodziców, zagrażające dobru dziecka.
W uzasadnieniu wniosku trzeba opisać zachowania rodziców, które mogą być podstawą do
ograniczenia władzy rodzicielskiej, w jaki sposób zagrażają dobru dziecka (np. pozostawianie
dziecka bez opieki w okolicznościach zagrażających jego zdrowiu, brak dbałości o zdrowie
dziecka w stopniu, w którym zagraża to dziecku itp.).
Ponadto, we wniosku należy uzasadnić swoją kandydaturę na rodzinę zastępczą - napisać,
jakie warunki się spełnia i jakie posiada się kwalifikacje (np. szkolenie dla rodzin
zastępczych). Można napisać o doświadczeniu, jakie już się posiada w opiece nad dziećmi.
Podstawowymi warunkami stawianymi przed kandydatami na rodziny zastępcze są: rękojmia
należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej, stałe miejsce zamieszkania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, pełnia praw cywilnych i obywatelskich, aktualnie ani w przeszłości
nie można mieć pozbawionej władzy rodzicielskiej, aktualnie ograniczonej lub zawieszonej,
wywiązywanie się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy
ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu, dobry stan zdrowia
(kandydaci nie powinni być chorzy na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad
dzieckiem), co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim, posiadanie odpowiednich
warunków mieszkaniowych oraz stałego źródła utrzymania, uzyskanie pozytywnej opinii
ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Sąd, przy doborze rodziny zastępczej uwzględnia przede wszystkim osoby spokrewnione z
dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka, kwalifikacje kandydatów,
odpowiednią różnicę wieku między kandydatami a dzieckiem, poziom rozwoju i sprawności
dziecka, a także zasadę nierozłączania rodzeństwa.
Kandydaci na rodzinę zastępczą powinni przejść szkolenie, przy czym szkolenie
spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzi się według indywidualnego planu szkolenia, w
zależności od potrzeb danej rodziny.
Podpisy
Załączniki:
1. odpis zupełny aktu urodzenia
2. ….
3. odpis wniosku i kserokopie załączników (dla każdego uczestnika)
Jako załączniki należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ukończeniu kursu,
kwalifikację na rodzinę zastępczą, odpis aktu małżeństwa – jeśli rodzinę zastępczą chce
ustanowić małżeństwo.

