PORADNIA PMK W NIEMCZECH

Ustalenie lub zmiana kontaktów z dzieckiem (rodzice, krewni)
Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania,
zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się,
utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w
tym ze środków komunikacji elektronicznej.
Rodzice mogą ustalić kontakty umownie, w każdej formie (zarówno ustnie, jak i pisemnie w tym
mailowo) albo zwrócić się o ich uregulowanie przez sąd. Sankcję za niewykonywanie nienależyte
wykonywanie kontaktów może określić jednak tylko sąd.
Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy kontakty rodziców z dzieckiem np.
poprzez: zakaz spotykania się z dzieckiem; zakaz zabierania dziecka poza miejsce jego stałego
pobytu; zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo
opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd; ograniczenie kontaktów do
określonych sposobów porozumiewania się na odległość; zakazanie porozumiewania się na
odległość. Jednakże, jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru
dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.
W postanowieniu o kontaktach można zawrzeć postanowienia dodatkowe np.
• zobowiązanie osoby uprawnionej do kontaktu do pokrycia kosztów podróży i pobytu
dziecka, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu;
• zobowiązanie osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek
depozytowy odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia wydatków uprawnionego
związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub niewłaściwego
wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z postanowienia o
kontaktach np. niewydania dziecka
• zagrożenie nakazaniem przez sąd zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby
uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, w
przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonywania kontaktów - za każde naruszenie
obowiązku.
Obecnie coraz częściej rodzic zabiega o ﬁnansowe zabezpieczenie wykonywania kontaktów. Sankcja
może grozić zatem zarówno za uniemożliwienie wykonania kontaktów jak i niewykonywanie
kontaktów.
Co więcej, można też domagać się zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z
przygotowaniem kontaktu, jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego
wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje.
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