
Poznań, dnia 20 stycznia 2008 roku  
  

  
Sąd Rejonowy  
W Poznaniu 
Wydział Rodzinny i Nieletnich  
  

Wnioskodawczyni:  
Maria Roch 
ul. Kacza 3/7   
60-161 Poznań 
  
Uczestnik postępowania:   
Mikołaj Roch   
ul. Wykopy 23/9  
60-001 Poznań  
 
 

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej 
 

Wnoszę o:  
1.  orzeczenie pozbawienia władzy  rodzicielskiej Mikołaja Roch nad  jego  małoletnim  
synem  Krzysztofem  Roch,  urodzonym  20  maja  1999  roku  w Poznaniu;  
2.  orzeczenie zakazu kontaktów ojca Mikołaja Roch z małoletnim synem;  
3. wydanie postanowienia tymczasowego w przedmiocie władzy rodzicielskiej na czas 
trwania postępowania;  
4.  zwolnienie wnioskodawczyni z kosztów postępowania.  
 
Nadto wnoszę o:  
5.  wezwanie na rozprawę świadków:  
-  Anny Kowalskiej, zam. w Poznaniu przy ul. Kaczej 2/5;  
-  Moniki Lech, zam. w Warszawie przy ul. Kaczej 3/8.  
  

Uzasadnienie 
 
Małoletni Krzysztof Roch, urodzony 20 maja 1999 roku jest synem Mikołaja Roch i Marii 
Roch z domu Łoś. 
Dowód: skrócony akt urodzenia. 
  
Sąd Okręgowy  w Poznaniu Wydział I Cywilny orzekł rozwód stron dnia 19 grudnia 2007  
roku.  
Dowód: kopia wyroku rozwodowego.  
 
W wyroku Sąd ograniczył władzę rodzicielską Mikołajowi Roch do współdecydowania o 
najwaŜniejszych sprawach małoletniego syna Krzysztofa Roch. Zasądził  takŜe alimenty na 
rzecz małoletniego dziecka stron.   
Mikołaj  Roch  nigdy nie był dobrym  ojcem. NaduŜywał  i nadal naduŜywa  alkoholu-to 
zawsze było przyczyną agresji. Często awanturował się. Znęcał się psychicznie i fizycznie 
nad byłą Ŝoną i synem. Miało to negatywny wpływ na psychikę Krzysztofa Roch. Zaczęły się 
problemy w szkole. Stał się agresywny w stosunku do nauczycieli i rówieśników. W obecnej 



sytuacji Maria Roch była zmuszona opuścić ich wspólne mieszkanie zabierając ze sobą 
dziecko.   
Dowód: zeznania świadka.  
 
W chwili obecnej w Sądzie Rejonowym  toczy się sprawa przeciwko Mikołajowi Roch o 
znęcanie  się  nad  rodziną.   
Dowód: akta sprawy o sygn.: .......................    
 
Obecnie Mikołaj Roch nie wykonuje władzy  rodzicielskiej nad dzieckiem. Nie utrzymuje z 
nim kontaktu, nie interesuje się losem syna. Pomiędzy nimi nie ma Ŝadnej więzi. Małoletni 
Krzysztof Roch przebywa z matką w Poznaniu i tutaj teŜ chodzi do  szkoły. Poprawiły się 
jego relacje z rówieśnikami. Syn nie chce widzieć ojca, poniewaŜ odczuwa lęk w stosunku do 
niego.  
Przemoc  fizyczna czy tez psychiczna skierowana wobec  dziecka stanowi  powaŜne  
naduŜycie władzy rodzicielskiej.  W  chwili  obecnej  moŜna mówić o rozpadzie więzi 
uczuciowej między ojcem i synem, oraz braku chęci ze  strony ojca do wykonywania władzy 
rodzicielskiej, co stanowi trwałą  przeszkodę uniemoŜliwiającą wykonywanie władzy  
rodzicielskiej. 
Mając powyŜsze na uwadze wnoszę jak na wstępie.  
  
  
                                                                                                                                    Maria Roch 
  
Załączniki:  
1. Skrócony odpis aktu urodzenia Krzysztofa. 
2. Kopia wyroku rozwodowego  
3. Odpis wniosku i ksero załączników 


