
                                                                                                     Lębork, dnia 02 maja 2016 roku

                                                                          Sąd Rejonowy w Gdyni
                                                                          III Wydział Rodzinny i Nieletnich
                                                                          ul. Jana z Kolna 55
                                                                          81-354 Gdynia
                      
                                                  

                                   wnioskodawczyni: Maja Bojanowska
                                                                    ul. Miodowa 2/3
                                                                    81-351 Gdynia
                                                                    PESEL:
                                               
                                   uczestnik postępowania: Marceli Kalinowski
                                                                              ul. Armii Krajowej 30a/12
                                                                              81-532 Gdynia
                                                                                                                                                                

Wniosek 
o powierzenie wnioskodawczyni wykonywanie władzy rodzicielskiej 
oraz o ograniczenie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania

Niniejszym, działając w imieniu własnym,  wnoszę o  uregulowanie wykonywania władzy
rodzicielskiej  pomiędzy  wnioskodawczynią  a  uczestnikiem  postępowania  nad  małoletnią  Zofią
Kalinowską,  urodzoną  w  dniu  10  marca  2015  roku  w  Gdyni,  poprzez  powierzenie
wnioskodawczyni  wykonywanie  władzy  rodzicielskiej  nad  córką  oraz  ograniczenie  władzy
rodzicielskiej uczestnika postępowania do decydowania o istotnych sprawach dotyczących córki,
takich jak leczenie, wybór miejsca zamieszkania i przedszkola, a następnie szkoły. 

W tym miejscu oświadczam, że strony nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestiach
dotyczących dziecka w związku z istniejącym pomiędzy nimi konfliktem. 

Uzasadnienie

Wnioskodawczyni i uczestnik postępowania pozostawali w nieformalnym związku. Z tego
związku pochodzi córka Zofia Kalinowska, urodzona w dniu 10 marca 2015 roku w Gdyni.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia

Pomiędzy stronami  dochodziło do częstych konfliktów i  rękoczynów. Wnioskodawczyni
wraz  z  dzieckiem opuściła  wspólne  miejsce  zamieszkania  pół  roku temu.  Strony postępowania
wciąż nie potrafią się porozumieć w żadnej kwestii, w tym w sprawach dotyczących wspólnego
małoletniego dziecka. 

Dowód:  przesłuchanie  stron  na  okoliczność  wzajemnych  relacji  i  braku  możliwości  
porozumienia w sprawach dotyczących córki

Zgodnie z art. 107 § 1 – 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska



przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro
dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia
władzę  rodzicielską  obojgu  rodzicom,  jeżeli  przedstawili  zgodne  z  dobrem  dziecka  pisemne
porozumienie  o  sposobie  wykonywania  władzy  rodzicielskiej  i  utrzymywaniu  kontaktów  z
dzieckiem.  Rodzeństwo  powinno  wychowywać  się  wspólnie,  chyba  że  dobro  dziecka  wymaga
innego rozstrzygnięcia.

W  braku  porozumienia  pomiędzy  rodzicami  sąd,  uwzględniając  prawo  dziecka  do
wychowania  przez  oboje  rodziców,  rozstrzyga  o  sposobie  wspólnego  wykonywania  władzy
rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy
rodzicielskiej  jednemu  z  rodziców,  ograniczając  władzę  rodzicielską  drugiego  do  określonych
obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, iż rodzice dziecka żyją w rozłączeniu i nie są w
stanie  porozumieć  się  odnośnie  sposobu  wykonywania  władzy  rodzicielskiej.  W  związku  z
powyższym zachodzi  konieczność ograniczenia władzy rodzicielskiej  jednego z nich.  Mając na
uwadze fakt, że małoletnia mieszka z matką, uzasadnione jest ograniczenie władzy rodzicielskiej
uczestnika postępowania. 

Mając na uwadze powyższe wniosek jest zasadny i konieczny, więc wnoszę jak na wstępie. 

                                                                                      …....................................................................
                                                                                                           (czytelny podpis)

Załączniki:
1/ dowód uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł 
2/ odpis skrócony aktu urodzenia
3/ odpis wniosku


