
 
 
 

Do 
        Sądu Rejonowego 
        Wydział Rodzinny 
        w …… 
 
 
  
      Wnioskodawczyni: Wioletta K. 
      ………………….. 
      przebywająca czasowo w Holandii 
      …………………….. 
 
      Uczestnik postępowania: Radosław K. 
      …………………….. 
 
 

 
Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka 

 
 

 W imieniu własnym, wnoszę: 

1. o zezwolenie na pobyt małoletnich dzieci stron: Patryka K. (15.05.1997r.) i Dominiki K. 

(ur. 2.05.1999 roku) przy matce w Holandii, 

2. o dopuszczenie dowodu z akt Sądu Okręgowego w ………… w sprawie …………. oraz 

Sądu Rejonowego w …………. w sprawie ……………, 

3. o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka: 

- …………………………. 

na okoliczność wykonywania władzy rodzicielskiej przez strony postępowania i trudności 

wynikające z rozłąki wnioskodawczyni z małoletnimi dziećmi. 

 

Uzasadnienie 

 
 Sąd Okręgowy w ………… w wyroku rozwodowym z dnia ………… roku w sprawie 

………….. powierzył władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi stron: Patrykiem i 



 
Dominiką dla obojga rodziców, ustalając, że miejscem zamieszkania dzieci będzie 

każdorazowe miejsce zamieszkania matki Wioletty K. 

Dowód akta Sądu Okręgowego w ……………... 

 Wnioskodawczyni chcąc uzyskać szybkie rozwiązanie swojego małżeństwa nie 

podnosiła wówczas dowodów winy uczestnika i nie wnioskowała o ograniczenie mu władzy 

rodzicielskiej, chociaż istniały ku temu podstawy.  

 W czerwcu 2006 roku wnioskodawczyni z uwagi na zachowanie się uczestnika 

postępowania wyprowadziła się z …………. i zamieszkała wraz z dziećmi na stałe u swojej 

matki w ……………. Dzieci podjęły w ………… naukę i uczęszczają do I klasy i II klasy 

Szkoły Podstawowej.  

 W sierpniu 2006 roku wnioskodawczyni wyjechała czasowo do Holandii, gdzie 

znalazła zatrudnienie i mieszkanie. Uzyskała prawo do pobytu i pracy z Urzędu Do Spraw 

Migracji w …………..  

Dowód: zaświadczenie wraz z tłumaczeniem na j. polski. 

Od 30 listopada 2006 roku została zatrudniona w firmie budowlanej na pełnym etacie i 

uzyskuje dobre zarobki (około 4.000 zł miesięcznie). 

Dowód: umowa o pracę w tłumaczeniu na j. polski. 

 Wnioskodawczyni ma tam również bardzo dobre warunki mieszkaniowe (3 pokojowe 

mieszkanie z kuchnią i łazienką o pow. 80 m2). 

Dowód: zaświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania wraz z tłumaczeniem na j. polski. 

 Wnioskodawczyni od chwili, gdy unormowała swoją sytuację finansową i 

mieszkaniową pragnęła, aby dzieci przebywały przy niej w Holandii. Ma ona bowiem 

możliwość zapewnienia dzieciom znacznie lepszych warunków bytowych niż w Polsce. W 

tym celu m.in. występowała w grudniu 2006 roku do Sądu Rejonowego w …………  z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na wydanie dzieciom paszportu – błędnie zakładając, że 

pozwoli to na legalny pobyt dzieci przy matce. 

 Rozstrzygając o wyrażeniu zgody na pobyt dzieci przy matce w Szwecji należy mieć 

również na względzie fakt, że uczestnik od czerwca 2006 roku do stycznia 2007 roku nie 

przejawiał żadnego zainteresowania dziećmi. Jedynie w styczniu 2007 roku przyjechał do 

……… i to tylko w związku z postępowaniem przed Sądem Rejonowym w ……… w 

przedmiocie sprawy ……………... W lutym 2007 roku zabrał natomiast dzieci do siebie na 



 
ferie zimowe. Po powrocie z ferii dzieci były roztrzęsione i skarżyły się, że ojciec pił przy 

nich alkohol i wulgarnie się odzywał.   

 Z tych względów wniosek jest uzasadniony. 

 


