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…………, dnia ………………. r. 

(miejscowość, data) 

Rodzicielski Plan Wychowawczy 

 

Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu 

kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sporządzone zgodnie przez matkę, 

…………………………………. oraz ojca …………………………….……., rodziców małoletniego 

……………………………………………………..………. 

Informacje personalne 

§ 1 

1. Matka: …………………………………………………….….. 

2. Ojciec: …………………………………………………............ 

3. Dziecko: ……………………………………………………….. 

Wykonywanie władzy rodzicielskiej 

§ 2 

Władza rodzicielska nad małoletnim przysługuje obojgu rodzicom. 

§ 3 

Miejscem zamieszkania dziecka jest każdorazowe miejsce zamieszkania jego 

matki/ojca, w rozumieniu art. 25 i 26 § 1 i 2 k.c. 

§ 4 

Ojciec/matka dziecka zobowiązuje się, w przypadku jakichkolwiek komplikacji dot. 

ustalonych terminów spotkania z dzieckiem, do powiadomienia matki/ojca co 

najmniej dzień wcześniej (poza nagłymi i nadzwyczajnymi przypadkami). 

§ 5 

Rozstrzygnięcia w innych istotnych dla życia dziecka sprawach rodzice podejmują 

wspólnie. 
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§ 6 

Oboje rodzice mają pełen dostęp do dokumentacji dotyczącej edukacji, opieki 

medycznej, sytuacji prawnej i dokumentacji dotyczącej innych ważnych aspektów 

życia dziecka. 

§ 7 

Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o każdej 

zmianie dotyczącej edukacji, opieki medycznej, sytuacji prawnej i innych ważnych 

aspektów życia dziecka. 

§ 8 

Rodzic, pod którego opieką w danym momencie dziecko przebywa, zobowiązuje się 

do przygotowania dziecka do bieżących sprawdzianów, kartkówek oraz 

dopilnowania, by dziecko odrobiło lekcje. 

§ 9 

Rodzice zobowiązują się informować wzajemnie o każdorazowej zmianie miejsca 

pobytu dziecka dłuższego niż okres 7 dni. 

§ 10 

Matka/ojciec dziecka zobowiązuje się zasięgnąć zgody ojca/matki w przypadku 

zamiaru wyjazdu z dzieckiem trwającego ponad 3 tygodnie. 

Zabezpieczenie dziecka przed negatywnymi konsekwencjami rozstania 
rodziców 

§ 11 

Rodzice zobowiązują się sami nie podważać autorytetu i dobrego imienia drugiego 

rodzica oraz nie pozwalać osobom trzecim by to robiły w obecności dziecka. 

§ 12 

Rodzice zobowiązują się do nieinformowania małoletniego o przebiegu 

postępowania sądowego, którego przedmiotem jest ich rozwód. 
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§ 13 

Strony zobowiązują się do nieobciążania małoletniego ich sytuacją życiową 

związaną z rozwodem, a także sytuacją osobistą w szczególności majątkową, 

zawodową oraz zdrowotną. 

§ 14 

1. Rodzice małoletniego, w sytuacji pojawienia się w ich życiu nowego partnera, 

zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności i wrażliwości przy 

wprowadzaniu dziecka w nową sytuację, w szczególności przy zapoznawaniu 

małoletniego z nowym partnerem któregokolwiek z rodziców i jego dziećmi. 

2. Rodzice małoletniego będą zobowiązani do wzajemnego informowania się o 

wszelkich zmianach zachodzących w ich życiu prywatnym mogącym mieć wpływ na 

rozwój małoletniego, w szczególności w sytuacji zmiany partnera. 

Kontakty z dzieckiem podczas roku szkolnego 

§ 15 

Kontakty ojca/matki z dzieckiem odbywać się będą poza miejscem zamieszkania 

dziecka i bez obecności ojca/ matki według następującego harmonogramu: 

 w każdy wtorek od zakończenia zajęć edukacyjnych (lub od godz. 9.00, jeżeli 

w tym dniu nie będzie zajęć edukacyjnych) do środy do godz. 9.00, kiedy to 

rodzic odprowadzi dziecko do szkoły (lub jeżeli w tym dniu nie będzie zajęć 

edukacyjnych do miejsca jego zamieszkania); 

 w I i III weekend miesiąca od piątku od godz. 18.00 do niedzieli godz. 19.00, 

przy czym rodzic odbierze dziecko z miejsca jego zamieszkania a po 

zakończonym kontakcie odprowadzi je w to miejsce; 

§ 16 

Kontakty z dzieckiem w okresie świąt, wakacji letnich i ferii zimowych 

Kontakty ojca/matki z dzieckiem odbywać się będą poza miejscem zamieszkania 

dziecka i bez obecności ojca/ matki według następującego harmonogramu: 

 w Święta Wielkanocne: w latach parzystych od godz. 17.00 w Wielką Niedzielę 

do godz. 19.00 w Poniedziałek Wielkanocny, w latach nieparzystych od godz. 

12.00 w Wielką Sobotę do godz. 17.00 w Wielką Niedzielę; 
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 w Święta Bożego Narodzenia: w latach parzystych od godz. 18.00 dnia 24 

grudnia do godz. 19.00 dnia 25 grudnia, w latach nieparzystych od 25 grudnia 

godz. 17.00 do 26 grudnia godz. 19.00; 

 w ferie zimowe: drugi tydzień ferii zimowych od soboty od godz. 10.00 do 

kolejnej soboty godz. 12.00; 

 w Dzień Dziecka (1 czerwca): od godz. 16.00 do godz. 19.00; 

przy czym każdorazowo ojciec/matka odbierze dziecko z miejsca jego zamieszkania 

i odprowadzi je do miejsca zamieszkania po odbytym kontakcie; 

Finanse 

§ 17 

Ojciec/matka dziecka zobowiązuje się do świadczeń alimentacyjnych na rzecz 

małoletniego w wysokości …… złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki/ojca, z góry 

do 10-ego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w 

razie uchybienia płatności którejkolwiek z rat. 

Postanowienie końcowe 

§ 18 

1. Rodzice małoletniego zobowiązują się do rozwiązywania problemów wynikających 

z przyjętych w niniejszym porozumieniu ustaleń na drodze dyskusji z 

poszanowaniem równości praw obu stron. 

2. W sytuacji niedającego się rozwiązać sporu pomiędzy rodzicami, zobowiązują się 

oni do rozwiązania sporu na drodze mediacji prowadzonej przez mediatora. 

Data sporządzenia porozumienia …....................................r. 

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 
Podpis matki Podpis ojca 
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