
……….., dnia ……………. r. 

 

      Sąd Rejonowy w ………… 

      III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

      ul. ……… 

      …………………… 

 

   Wnioskodawca: ……………………… 

      ul………………… 

      …………….. 

      PESEL: ……………… 

 

 

   Uczestniczka:  ……………………… 

      ul………………… 

      …………….. 

      PESEL: ……………… 

 

 

WNIOSEK  

o ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka  

 

Wnoszę o: 

1. ustalenie, że miejscem pobytu małoletniej ………., ur. ………….. r. 

w ………………….. będzie każdorazowe miejsce pobytu ojca-wnioskodawcy. 

2. przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do wniosku, jak również 

z przesłuchania wnioskodawcy i uczestniczki na okoliczności wskazane w uzasadnieniu, 

w szczególności: faktu zamieszkiwania małoletniej wraz z ojcem i chęci kontynuowania tego 

stanu, zgody matki w tym zakresie, zapewniania przez ojca właściwych warunków bytowych 

i wychowawczych, ponoszenia przez niego kosztów utrzymania dziecka w przeważającej 

części. 

3. udzielenie zabezpieczenia poprzez ustalenie, iż przez czas trwania postępowania miejscem 

zamieszkania małoletniego będzie aktualne miejsce zamieszkania ojca-wnioskodawcy, 

tj. ul. ……………………… 

4. zasądzenie od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów postępowania wedle 

norm przepisanych. 

 

Uzasadnienie 

 

W wyroku Sądu ……….. z dnia ………… r., sygn. akt …………….. orzekającym rozwód pomiędzy 

wnioskodawcą i uczestniczką, ustalono, iż miejscem zamieszkania małoletniego …………….. będzie 

miejsce zamieszkania matki. 

dowód:  wyrok ………. z dnia ………. r., sygn. akt ………….. 

 



Od początku maja 2018 r. małoletni stale zamieszkuje z ojcem. Uczestniczka wyraziła na to 

dobrowolną zgodę. Zmiana miejsca zamieszkania małoletniego wynikła z kilku okoliczności, m.in. 

związanych z charakterem pracy zawodowej matki, która jest policjantką (służba nocna, wyjazdy 

służbowe) oraz lepszą komunikację miejską w miejscu zamieszkania ojca. 

dowód: przesłuchanie uczestników.  

 

Małoletni aktualną sytuację zawsze akceptował, był i nadal jest z niej zadowolony oraz życzy sobie 

dalej zamieszkiwać wraz z ojcem. Na aktualnym etapie wnioskodawca nie widzi potrzeby 

przesłuchiwania dziecka na tę okoliczność. Pomiędzy rodzicami nie istnieje żaden konflikt na tle 

sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Uczestnicy mieszkają w niedalekiej odległości od 

siebie,  nigdy nie utrudniali sobie kontaktu z dzieckiem. Jak dotychczas nie było też potrzeby 

regulowania sposobu kontaktów z dzieckiem i uczestnicy nie przewidują, aby taka potrzeba wystąpiła 

w przyszłości. 

dowód: przesłuchanie uczestników.  

 

Powyżej wskazane okoliczności łącznie stanowią, w ocenie wnioskodawcy, wystarczającą podstawę 

do zmiany orzeczenia wskazującego miejsce zamieszkania dziecka. Decydującym aspektem w tej 

mierze wydaje się być praca zawodowa matki, która  w pewnym stopniu utrudnia sprawowanie opieki 

nad dzieckiem w pełnym wymiarze. Nie istnieją żadne przeszkody natury faktycznej, aby niniejszy 

wniosek został uwzględniony. Małoletni od blisko roku zamieszkuje stale u ojca i pragnie ten stan 

kontynuować. Wspomnieć należy, iż jeszcze od 2017 r. małoletni zamieszkał u wnioskodawcy. Nie 

było to zamieszkiwanie stałe, ale z powodzeniem można stwierdzić, iż spędzał u niego co najmniej 

50% swojego czasu. Gdy dziecko zamieszkiwało z ojcem w większym wymiarze to ojciec ponosił 

wszystkie  koszty utrzymania małoletniego. Wtedy też uczestniczka zwracała mu wypłacone wcześniej 

świadczenia alimentacyjne – przykładowe potwierdzenia przelewu w załączeniu. Tego typu zwroty 

były normalna praktyką między uczestnikami, również od maja 2018 r., kiedy to małoletni zamieszkał z 

ojcem na stałe. 

dowód: - przesłuchanie uczestników. 

 - potwierdzenia przelewów z dnia: …………. 

 

Ojciec zapewnia dziecku wszelkie warunki materialne niezbędne do codziennej egzystencji. Posiada 

stałe źródło dochodu, zapewnia mieszkanie, wyżywienie, ubranie, środki czystości, dostęp do opieki 

lekarskiej, w tym prywatnej i wiele innych. Ojciec należycie dba o realizowanie przez dziecko 

obowiązku szkolnego, odwozi i odbiera ze szkoły, pomaga odrabiać lekcje, kupuje podręczniki i 

niezbędne przybory szkolne. Dba również o psychofizyczny rozwój dziecka, aktywizując je w czasie 

wolnym, organizując wyjścia, wyjazdy i zapewniając różnorodną rozrywkę. Jednym słowem 

gwarantuje wszystko to, czego dziecko potrzebuje do prawidłowego rozwoju.  

dowód: przesłuchanie uczestników 

 

W zakresie wniosku o zabezpieczenie pragnę wskazać, iż brak zabezpieczenia może niepotrzebnie 

skomplikować całą sprawę i zaburzyć istniejący stan faktyczny, w którym dziecko mieszka z ojcem i 

chce z nim mieszkać w dalszym ciągu, pomimo istnienia w obiegu orzeczenia, które jednak stwierdza, 

iż miejsce zamieszkania znajduje się przy matce. Istnieje możliwość, iż w toku postępowania matka 

cofnie swoją zgodę i zacznie domagać się, aby dziecko powróciło do jej miejsca zamieszkania, co 



wprowadzi niepotrzebne zamieszanie w sytuacji, gdzie wszystkie okoliczności sprawy wskazują na to, 

iż dziecko aktualnie powinno jednak mieszkać z ojcem, gdyż jest to dla niego sytuacja najbardziej 

korzystna.  

 

 

        …………. 

Załączniki: 

1. odpis wniosku. 

2. odpis aktu urodzenia dziecka. 

3. wyrok …….. z dnia ……….. r., sygn. akt …………... 

4. opłata od wniosku 40 zł. 

5. potwierdzenia przelewów z dnia…………………… 

 

 

 

 


