
RODZICIELSKI PLAN WYCHOWAWCZY 

W związku z toczącą się sprawą o rozwód przed Sądem Okręgowym w .................... sygn. akt: 

.................... pomiędzy powódką .................... (imię i nazwisko), 

zam. ...................., a pozwanym .................... (imię i nazwisko), 

zam. .............................., skierowaną do mediacji, którą prowadził stały mediator w osobie Pana/i 

.................... w celu zawarcia porozumienia w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnim 

synem stron, .................... (imię i nazwisko), urodzonym .....................  

Strony, …..................... (powód) i ……….................. (pozwana) będący rodzicami 

małoletniego.................... (imię i nazwisko dziecka) zawierają porozumienie następującej treści: 

§ 1 

1. Oboje rodzice chcą zachować pełnię władzy rodzicielskiej nad synem  

2. Miejscem zamieszkania małoletniej córki będzie miejsce zamieszkania matki dziecka.  

3. Dane kontaktowe: 

·  matka: …………………………..(nr telefonu, e-mail) 

·  ojciec: ……………………….… (nr telefonu, e-mail) 

·  małoletni syn…………………….( nr telefonu, e-mail) 

§ 2 

1. Ojciec ma prawo do swobodnego i nieograniczonego kontaktu z synem za pośrednictwem telefonu, 

Internetu, poczty e-mail oraz za pomocą innych środków telekomunikacyjnych.  

2. Ojciec ma prawo do przebywania z synem w każdy weekend (od piątku – od godz. 16:00 do 

niedzieli, do godz. 17:00), bez obecności matki. 

3. Spotkania, o których mowa w ust. 2, mogą się odbywać poza miejscem zamieszkania syna.  

4. Ojciec ma prawo do swobodnego, niczym niezakłóconego przebywania z synem poza miejscem 

jego zamieszkania w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych i drugiego miesiąca wakacji. 

5. Opuszczenie kraju przez syna wymaga każdorazowo zgody obojga rodziców.  

6. W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych ojciec ma prawo do spędzenia 

drugiego dnia świąt od godz: 9:00 do 20:00. 

7. Sposób spędzania innych świąt rodzinnych z udziałem syna będą ustalane każdorazowo przez oboje 

rodziców w terminie 14 dni przed nastąpieniem święta.  

8. Ojciec zobowiązuje się każdorazowo odebrać syna z miejsca zamieszkania matki i odwieźć je w 

miejsce wskazane przez matkę. 



§ 3 

Wyjazd małoletniego syna poza granice kraju wymaga zgody pisemnej obojga rodziców.  

2.  Dokumenty tożsamości małoletniego syna pozostają w posiadaniu matki (paszport lub tymczasowy 

dowód osobisty) 

§ 4 

1.  Bieżące decyzje w sprawach nagłych spoczywają na rodzicu, który w danym czasie faktycznie 

sprawuje opiekę nad synem.  Dotyczy to przede wszystkim sytuacji losowych. 

2. Oboje rodzice mają prawo do decydowania o istotnych aspektach życia małoletniego syna – wybór 

szkoły, samodzielny wyjazd, ewentualna zgoda na podjęcie pracy. 

§ 5 

1. Ojciec dziecka ma zapewniony dostęp do dokumentacji dotyczącej opieki medycznej, edukacji i 

innych spraw nienazwanych, a stanowiących o sytuacji prawnej syna.  

2. Matka zobowiązuje się do informowania Ojca o wszelkich zdarzeniach istotnych, a skutkujących 

zmianą sytuacji prawnej dziecka, edukacji i kwestii medycznych.  

  

§ 6 

Rodzice zobowiązują się odnosić do siebie w obecności dziecka z szacunkiem. Zobowiązują się także 

nie podważać autorytetu siebie nawzajem. 

§ 7 

Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o każdorazowej zmianie 

miejsca zamieszkania. 

§ 8 

Ugoda została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdego z 

rodziców, dla Sądu oraz dla mediatora. 

..............................                                                                           .............................. 

(podpis strony)                                                                                      (podpis strony) 

.............................. 

(podpis mediatora) 

Mediacje, dr Paweł Siejak 

www.prawo-siejak.pl  

http://www.prawo-siejak.pl/

