POROZUMIENIE MAŁŻONKÓW
dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i wykonywania kontaktów z
dzieckiem po rozwodzie

Data i miejsce zawarcia porozumienia: .............................................
Imię i nazwisko dziecka: ..........................................................................
Data urodzenia dziecka: ..........................................................................
Rodzice: .........................................................................................................

(I)

WŁADZA RODZICIELSKA

Rodzice zgodnie ustalają, że pełna władza rodzicielska nad dzieckiem przysługiwać będzie obojgu
rodzicom.
(II)

MIEJSCE STAŁEGO POBYTU DZIECKA

Miejscem stałego pobytu dziecka będzie każdorazowo miejsce zamieszkania matki.
(III)

WYKONYWANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

1. Ojciec będzie zabierał dziecko poza miejsce jego stałego zamieszkania:
a) w każdy I i III weekend miesiąca, od piątku godzina 17.00 do niedzieli godzina 21.00;
b) w okresie wakacyjnym, w każdy pierwszy pełny tydzień lipca od poniedziałku godzina 9.00
do niedzieli godzina 21.00,
c) w czasie ferii zimowych, w każdy pierwszy tydzień ferii od poniedziałku godzina 9.00 do
niedzieli godzina 21.00,
d) w każde Święta Bożego Narodzenia przypadające w roku parzystym od 23 grudnia godzina
19.00 do 27 grudnia godzina 9.00,
e) w każde Święta Wielkanocne przypadające w roku parzystym od piątku godzina 19.00 do
wtorku godzina 9.00.
2. Matka będzie wydawać dziecko ojcu o umówionej godzinie.
3. W przypadku planowanego opóźnienia czy konieczności odwołania wizyty, matka zobowiązuje
się poinformować o tej okoliczności ojca. Niewykorzystany termin kontaktu z dzieckiem ojciec
wykorzysta w terminie późniejszym. Termin ten ojciec zobowiązuje się uzgodnić z matką.
4. Ojciec może zabierać dziecko w okresie wakacji, ferii zimowych oraz weekendów poza granice
Polski, pod warunkiem, że poinformuje o tym fakcie matkę i przekaże jej wszystkie dostępne
dane kontaktowe obejmujące dokładny adres oraz wszystkie numery kontaktowe.
5. Ojciec będzie miał prawo do widzenia z dzieckiem również wtedy, gdy jest to uzasadnione
okolicznościami, np. w dniu urodzin dziecka, podczas imprez szkolnych, w dniu uroczystości
rodzinnych itd. Szczegóły widzenia rodzice będą uzgadniać na bieżąco.
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6. W razie nagłej nieprzewidzianej potrzeby zapewnienia opieki nad dzieckiem w sytuacji, gdy
opieki tej nie będzie mogła sprawować matka, matka zobowiązuje się poinformować o tym
fakcie ojca, a ojciec zobowiązuje się takiej opieki podjąć lub w ostateczności taką opiekę
zapewnić.
7. Ojciec może kontaktować się z dzieckiem telefonicznie oraz za pośrednictwem innych środków
łączności, w tym Internetu, bez ograniczeń, z uwzględnieniem jednak, że dziecko musi czas na
odrobienie lekcji i przygotowanie się do snu.
8. Matka zobowiązuje się do nieutrudniania kontaktów dziecka z dziadkami ze strony ojca.
(IV)

DECYZJE W SPRAWACH DZIECKA

1. Bieżące decyzje w sprawach dotyczących dziecka podejmować będzie rodzic, u którego dziecko
aktualnie przebywa.
2. Rodzice zobowiązują się do współdziałania na rzecz dziecka i współdecydowania o wszystkich
sprawach jego dotyczących. Dotyczy to w szczególności wyboru lekarza, wyboru przedszkola/
szkoły, wysyłania dziecka na wyjazdy wakacyjne i zimowe.
3. W sprawach niecierpiących zwłoki, decyzję podejmować będzie rodzic, u którego dziecko
aktualnie przebywa.
(V)

ALIMENTY

1. Ojciec zobowiązuje się do uiszczania na rzecz dziecka alimentów w kwocie 1.000 zł miesięcznie.
2. Alimenty płatne będą najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca na aktualny rachunek bankowy
matki.
3. W przypadku gdyby potrzeby dziecka zwiększyły się, rodzice zobowiązują się przeliczyć
wszystkie wydatki i ustalić wysokość alimentów na nowo.
4. Rodzice zobowiązują się do dokumentowania w miarę możliwości wydatków, w szczególności
wydatków nadzwyczajnych.
5. W przypadku konieczności poniesienia wydatku dodatkowego, rodzice zobowiązują się pokryć
ten wydatek po połowie.
6. Koszt zapewnienia wypoczynku letniego i zimowego strony zobowiązują się pokryć po połowie.
(VI)

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Rodzice zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów wynikłych na tle wychowywania
dziecka z poszanowaniem zdania drugiego rodzica i bez podważania jego autorytetu.
2. Rodzice nie będą angażować dziecka w ewentualne konflikty. Rodzice zobowiązują się nie
wypowiadać niepochlebnie o drugim z rodziców.

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

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