Chrzanów, 19 kwietnia 2016 r.
Sąd Rejonowy w Chrzanowie
Wydział III Rodzinny
Al. Henryka 23
32 – 500 Chrzanów [1]
Wnioskodawca: Michał Papoń, zam. ul. Zielona 9/15, 32 – 500 Chrzanów, PESEL: 78072958965
Uczestnik: Klaudia Poraj, zam. ul. Drzymały 7/56, 32 – 500 Chrzanów

WNIOSEK
o pozbawienie władzy rodzicielskiej
Wnoszę o:
1. pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim Kamilem Papoń uczestniczki Klaudii Poraj
i powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim Kamilem Papoń w całości wnioskodawcy,
2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków:
a. Mileny Poraj zam. ul. Fiołków 8, 32 – 500 Chrzanów,
b. Michała Derkacza, zam. ul. Przebiśniegów 8, 32 – 500 Chrzanów
na okoliczności przywołane w uzasadnieniu niniejszego wniosku,
3.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów przywołanych w uzasadnieniu
niniejszego wniosku..
Uzasadnienie
Kamil Papoń, urodzony w dniu 4 czerwca 2006 r., jest synem wnioskodawcy i uczestniczki
postępowania. Wnioskodawca i uczestniczka nie byli nigdy małżeństwem, ale w latach 1999 – 2008 r.
prowadzili wspólne gospodarstwo domowe.
Dowód:
 odpis aktu urodzenia Kamila Papoń,
 wyjaśnienia wnioskodawcy i uczestniczki
W czasie trwania związku z wnioskodawcą Klaudia Poraj była na jego wyłącznym utrzymaniu,
następnie utrzymywał ją następny partner.
Już w czasie wspólnego zamieszkiwania w domu rodziców uczestniczki postępowania zdarzały
się zaniedbania jej wobec Kamila polegające np. na tym, iż w dzień powszedni około południa
uczestniczka postępowania jeszcze spała a Kamil nadal był bez śniadania. Rodzice uczestniczki
postępowania zwracali jej uwagę na fakt, iż dziecka nie wolno w ten sposób traktować, jednakże nie
odniosło to trwałego skutku.
Dowód:
 przesłuchanie świadka Mileny Poraj zam. ul. Fiołków 8, 32 – 500 Chrzanów na okoliczność
zaniedbań opiekuńczych uczestniczki postępowania
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W 2008 roku uczestniczka postępowania nagle wyjechała pozostawiając wnioskodawcę i
dziecko bez żadnej informacji o miejscu pobytu.
Od tego czasu uczestniczka postępowania średnio dwa razy do roku telefonicznie kontaktuje się z
Kamilem. Uczestniczka postępowania nie bierze udziału w wychowywaniu syna, nie ma pojęcia o jego
marzeniach, planach, trudnościach, nie chodziła nigdy na zebrania w szkole. Nie przyczynia się także
do zaspokajania jego potrzeb materialnych.[2]
Dowód:
 wyjaśnienia wnioskodawcy
Od 2008 r. Kamil mieszka wyłącznie z wnioskodawcą. Wnioskodawca dba o zaspokajanie
potrzeb Kamila, o jego wykształcenie, wychowanie, zdrowie.
Uczestniczka postępowania powinna być pozbawiona władzy rodzicielskiej, ponieważ
wnioskodawca nie może samodzielnie podejmować wszystkich decyzji dotyczących Kamila a w razie
nieszczęśliwego wypadku, gdyby nastąpiła konieczność podjęcia szybkiej decyzji o leczeniu mogłoby
się zdarzyć, że kontakt z uczestniczką postępowania będzie jak zwykle utrudniony i ucierpi na tym
zdrowie lub życie Kamila. Podobnie z innymi ważnymi sprawami, np. wybór szkoły dla Kamila – trudno
oczekiwać, aby osoba, która z własnego wyboru nie bierze udziału w wychowaniu Kamila mogła
wiedzieć, jakie ambicje, plany, marzenia ma Kamil. W ocenie wnioskodawcy taka osoba nie może
decydować o przyszłości dziecka, którego w zasadzie nie zna.
Dowód:
 zeznania Mileny Poraj, zam. ul. Fiołków 8, 32 – 500 oraz Michała Derkacza, zam. ul.
Przebiśniegów 8, 32 – 500 Chrzanów, na okoliczność iż władzę rodzicielską sprawuje
wyłącznie wnioskodawca
W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.
Michał Papoń
Załączniki:
1. odpis wniosku z załącznikami
2. dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 40 zł
3. odpis aktu urodzenia Kamila Papoń

Objaśnienia
[1] Sądem właściwym jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma

dotyczyć (art. 569 k.p.c.).
[2] Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najdalej idącym środkiem. Zgodnie z art. 111 k.r.o.
sąd może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej jeśli władza rodzicielska nie może być
wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. wyjazd za granicę jednego z rodziców, trwała
choroba) albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (np. stosują przemoc wobec
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dziecka) lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (np. nie kontaktują
się z dzieckiem, nie dbają o dziecko).
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