
Ustalenie kontaktów 
z dzieckiem i wnukiem

Opracowanie: Fundacja Młodzi Ludziom

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej
przekazanej Powiatowi  Łódzkiemu Wschodniemu.



Kontakty z dzieckiem obejmują 
 takie zachowania rodziców
 i dziadków które wiążą się 

z   bezpośrednim    kontaktem  
z dzieckiem  czyli  spotkania,

odwiedziny, wyjścia z dzieckiem czy
wnukiem , oraz kontakty za pomocą

środków porozumiewania się na
odległość tj. rozmowy telefoniczne,

korespondencja, smsy,
komunikatory internetowe itp. 

 



porozumieniem między rodzicami/
między rodzicami i dziadkami,
postanowieniem sądu w toku

postępowania o ustalenie kontaktów,
w wyroku rozwodowym rodziców, 
w ugodzie zawartej przed sądem,

w ugodzie zawartej przed mediatorem.

Kontakty z dzieckiem można uregulować
na wiele sposobów:

 

 



Jeśli nie dojdzie do ugody, wówczas 
o ustanowienie kontaktów należy wnosić do

sądu opiekuńczego – czyli wydziału
rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego

właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka.

 
W kwestii ustalenia kontaktów, dziadkom

przysługują takie same prawa, jak rodzicom.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraźnie

wskazuje, że wszystkie przepisy zawarte 
w nim, a dotyczące kontaktów z dzieckiem,
dotyczą również dziadków (art. 1136k.r.o).

 
Niezbędnym dokumentem jest akt urodzenia

dziecka.



Opłata   od    wniosku  o ustalenie kontaktów wynosi  100 zł.
Jeżeli wnosimy jednocześnie o uregulowanie kontaktów z

więcej niż jednym dzieckiem/wnukiem, opłatę tę należy
zwielokrotnić stosownie do liczby dzieci z którymi chcemy

uregulować kontakt.
 
  

Do wniosku należy  dołączyć również dowody na
poparcie zawartych w nim roszczeń i twierdzeń.

Zatem wszelkie dokumenty, dokumentację
fotograficzną , nagrania które świadczącą 

o okolicznościach przemawiających za koniecznością
uregulowania kontaktów, utrudnianiem ich

odbywania w sposób polubowny, np. smsy w których
wprost są informacje o tym. 



Po złożeniu wniosku do sądu
wszczęte zostaje postępowanie 

w celu ustalenia kontaktów
 z dzieckiem/wnukiem. Sprawa o tzw.

kontakty toczy się w trybie
nieprocesowym, jeżeli dotyczy tylko

kontaktów, a nie jest elementem
postępowania o rozwód. 



Sąd   po zarejestrowaniu 
 sprawy  wyznacza

posiedzenie, na którym
każdy z uczestników
przedstawia swoje

stanowisko. W sprawach
dotyczących wykonywania
kontaktów z dzieckiem sąd

nie musi wyznaczać
rozprawy, ale obligatoryjne

jest wysłuchanie
uczestników postępowania. 

 



Sąd zgodnie z obowiązującymi
przepisany sąd zobligowany jest do

dążenia do polubownego
załatwienia sprawy na każdym

etapie postępowania

Jeżeli nie ma możliwości zawarcia
porozumienia to  następuje wysłuchanie
uczestników, przeprowadzenie innych

dowodów w tym dowodów
 z dokumentów lub

 z przesłuchania świadków. 



Jednym ze środków dowodowych w tym postępowaniu jest dowód 
z opinii OZSS (Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych)

To badanie jest przeprowadzane przez zespół specjalistów z zakresu
psychologii i pedagogiki.  Badaniu poddawane są osoby skierowane przez

sąd – rodzice, dzieci i dziadkowie jeśli to ich wniosku dotyczy postępowanie. 
 

Sąd po otrzymaniu opinii przesyła ją  stronom, 
a strony mogą złożyć do niej ewentualne uwagi, można
też wnosić o wezwanie członków komisji na rozprawę

 i tam bezpośrednio zadawać im pytania. 
Po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego

sąd ponownie udziela głosu stronom. Jest to ostatni
moment na przekonanie sądu do zasadności

prezentowanego stanowiska.  Następnie sąd zamyka
rozprawę i udaje się na naradę, po której powinno

nastąpić ogłoszenie orzeczenia w sprawie. Sąd może
jednak skorzystać z prawa odroczenia ogłoszenia
 i informuje wówczas strony o terminie kolejnego

posiedzenia, na którym następuje ogłoszenie orzeczenia. 



Sąd może:

- wniosek oddalić,
- wniosek uwzględnić i:

 - orzec o kontaktach zgodnie z żądaniem
zawartym we wniosku,

 - orzec o kontaktach w sposób
zmodyfikowany,



Niezależnie od władzy rodzicielskiej
rodzice oraz ich dziecko mają prawo
 i obowiązek utrzymywania ze sobą

kontaktów

Sąd, regulując kwestie
kontaktów z dziećmi,
zawsze w pierwszej

kolejności bierze pod
uwagę interes dziecka.



 
W przypadku problemów prawnych,

potrzeby pomocy zapraszamy do
korzystania z punktów nieodpłatnej

pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego. 

 
Na stronie

 https://np.ms.gov.pl
znajduje się prosta wyszukiwarka

 w której znajdziecie Państwo wszystkie
dostępne w Polsce punkty tej pomocy. 


