Wzór wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych
sprawach dziecka
Poniżej wzór wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawa dziecka. Pismo takie składa się do
sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka,
Rozstrzygnięcie następuje z reguły po wysłuchaniu dziecka, jeżeli nie stoi temu na
przeszkodzie jego rozwój umysłowy, stan zdrowia, czy też stopień dojrzałości.

Sąd Rejonowy
III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach
Ul. Kościuszki 69
16- 400 Suwałki
Wnioskodawca: Janina Kopeć,
zam. w Suwałkach (00-123), przy ul. Kwiatowej 13/23.
Uczestnik postępowania: Mirosław Kopeć,
zam. w Suwałkach (00-123), przy ul. Kwiatowej 13/23

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
Wnoszę o wydanie zezwolenia na wyjazd małoletniego Jana Kopeć, syna wnioskodawczyni i
uczestnika postępowania, urodzonego w dniu 12 grudnia 2005 roku w Suwałkach na wyjazd w
okresie 23 grudnia– 6 stycznia 2011 roku wraz z wnioskodawczynią do Niemiec w celu spędzenia
urlopu wypoczynkowego u rodziny wnioskodawczyni.

Uzasadnienie
Małoletni Jan Kopeć jest dzieckiem wnioskodawczyni i uczestnika postępowania pochodzącym ze
związku małżeńskiego zawartego w dniu 9 września 2003 roku.
Dowód:
- odpis zupełny aktu małżeństwa, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
Obojgu rodzicom przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej.
Dowód:
- przesłuchanie stron;
W związku z zaproszeniem siostry wnioskodawczyni ma ona wraz z mężem i synem możliwość
spędzenia dwutygodniowych wakacji w Niemczech.
Dowód:
- zaproszenie z dnia 29 października 2011 roku;
Uczestnik odmówił spędzenia wakacji w Niemczech motywując swoją decyzję brakiem
wystarczających środków finansowych na zagraniczny wyjazd - pomimo zaoferowanej przez siostrę
wnioskodawczyni, Annę S. gotowości pokrycia kosztów utrzymania w Niemczech małoletniego
Jana Kopeć, wnioskodawczyni i uczestnika postępowania, a także negatywnym stosunkiem do
rodziny wnioskodawczyni, wynikającym ze znacznych dysproporcji w sytuacji zarobkowej

uczestnika w stosunku do Anny S. i jej męża. Negatywne stanowisko uczestnika jest dla
wnioskodawczyni niezrozumiałe, tym bardziej iż w dniu 30 sierpnia uczestnik nabył sprzęt do
wędkowania uiszczając 1800 zł, pomimo iż połowem ryb zajmuje się jedynie hobbystycznie.
Dowód:
- faktura VAT z dnia 30 sierpnia 2011 roku;
Propozycja siostry wnioskodawczyni wynika z faktu, iż spędziła ona wraz ze swoją rodziną miesiąc
wakacji w 2011 roku goszcząc u wnioskodawczyni i uczestnika. Anna S. od dwóch lat zamieszkuje
w Niemczech,
gdzie pracuje na stanowisku administratora danych w przedsiębiorstwie Rocklondon. Małolet
ni Jan Kopeć jest bardzo przywiązany do swojego ciotecznego rodzeństwa. Do roku 2010 spędzał z
kuzynami każde wakacje.
Dowód:
- przesłuchanie stron;
W związku z powyższym, na podstawie treści art. 97 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
wnoszę jak na wstępie.
podpis wnioskodawczyni
Załączniki:
- odpis wniosku
- odpis zupełny aktu małżeństwa i aktu urodzenia
- faktura VAT
- zaproszenie
- dowód dokonania opłaty

