
WZÓR NR 46 – WNIOSEK O ROZSTRZYGNIĘCIE O ISTOTNYCH SPRAWACH DZIECKA
Wałbrzych, 3 stycznia 2009 r.

Do Sądu Rejonowego
Wydział Rodzinny i Nieletnich
w Wałbrzychu

Wnioskodawca: Marek Adamczyk zam. w 
Wałbrzychu, ul. Orkana 21/4

Uczestniczka 
postępowania:

Katarzyna Adamczyk zam. w 
Wałbrzychu, ul. Orkana 21/4

WNIOSEK O ROZSTRZYGNIĘCIE
O ISTOTNYCH SPRAWACH DZIECKA

Wnoszę o rozstrzygnięcie o istotnej sprawie małoletniego Macieja Adamczyka, urodzonego 12 maja 
2000 r. w Wałbrzychu, syna Marka i Katarzyny Adamczyk, poprzez ustalenie obowiązku poddania dziecka 
terapii cukrzycy innowacyjnym preparatem.

UZASADNIENIE

Maciej  Adamczyk, urodzony w dniu 12 maja 2000 r. w Wałbrzychu, jet synem Marka i  Katarzyny 
Adamczyków.

Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
  - odpis skrócony małżeństwa

Dziecko  od  urodzenia  choruje  na  cukrzycę  typu  2.  Dziecko  było  dotąd  poddawane 
konwencjonalnemu leczeniu, które nie przyniosło spodziewanych efektów. Przeciwnie nawet jego stan zdrowia 
zaczął się pogarszać.

Pokazała  się  możliwość  poddania  dziecka  terapii  lekiem  testowanym  obecnie  przez  jedne  z 
wiodących  przedsiębiorstw  farmaceutycznych.  Poddanie  dziecka  takiej  terapii  stanowić  będzie  udział  w 
eksperymencie medycznym, na co zgody nie chce wyrazić matka dziecka. 

W ocenie wnioskodawcy terapia stwarza szanse na zahamowanie postępu choroby, z jakiej rodzice 
obowiązani do troski o fizyczny rozwój dziecka, winni skorzystać.

Podjęcie  decyzji  w sprawie  poddania  dziecka terapii,  stanowi  dla  niego oraz dla  rodziny  w jakiej 
funkcjonuje,  istotną  sprawę.  Między  małżonkami  nie  doszło  jednak  dotąd  do  porozumienia  co  do 
rozstrzygnięcia o tej kwestii.

W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie. 

     Marek Adamczyk
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Załączniki: 
1.odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
2.odpis skrócony małżeństwa,
3.dwa odpisy wniosku z załącznikami,
4.dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 40 zł. 

WSKAZÓWKI DO WZORU NR 46
Wykorzystaj poniższe WSKAZÓWKI DO WZORU aby napisać własne pismo.
Pamiętaj, że WZÓR jest PRZYKŁADOWY, MOŻESZ lecz nie musisz z niego korzystać. 
Twoja sytuacja jest INNA niż opisana wyżej, nie wolno zatem KOPIOWAĆ dosłownie treści wzoru. 
Jeśli masz wątpliwości co do TREŚCI WSKAZÓWEK  – poproś o pomoc DORADCĘ.

KTO Wniosek złożyć może małżonek

PO CO  Sąd ma za zadanie rozstrzygnąć o sprawie istotnej małoletniego 
dziecka, w przypadku braku zgody między małżonkami

GDZIE  Wniosek składa  się  w sądzie  opiekuńczym – sądzie  rodzinnym, 
właściwym dla miejsca zamieszkania małoletniego

KIEDY
 Okolicznością  uzasadniającą  złożenie  takiego wniosku jest  brak 

zgody  między  małżonkami  co  do  istotnej  kwestii  dotyczącej 
dziecka

JAK  We wniosku należy opisać sprawę jaką sąd ma uregulować
 należy przedłożyć akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci

a ponadto
W PIŚMIE NALEŻY WSKAZAĆ!!!!

 SĄD do którego jest kierowane
 nazwiska  i  adresy  osób,  których  postępowanie  dotyczy,  w  tym 

OSOBY KTÓRA JE WNOSI lub jej pełnomocnika,
 PODPIS OSOBY WNOSZĄCEJ PISMO,
 oznaczenie rodzaju pisma (POZEW, WNIOSE, SKARGA itd.),
 oświadczenia, dowody, wnioski etc., 
 wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.)

PAMIĘTAJ !!!!
 składając pismo do sądu: ZŁÓŻ ZAWSZE D W A  EGZEMPLARZE 

DLA SĄDU
 ZŁÓŻ  PO  JEDNYM  EGZEMPLARZU  PISMA DLA KAŻDEJ  INNEJ 

OSOBY (SĄ TO TZW ODPISY PISMA),
 PAMIĘTAJ  O  EGZEMPLARZU  DLA SIEBIE –  NA KTÓRYM  SĄD 

POTWIERDZI WNIESIENIE PISMA,
 JEŚLI WNOSISZ PISMA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY – WYŚLIJ 

LIST POLECONY – ZACHOWAJ DOWÓD NADANIA PISMA
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 KAŻDY  ZOSTAWIONY W  SĄDZIE  EGZEMPLARZ  PISMA WINIEN 
MIEĆ KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW

 W  EGZEMPLARZU  PISMA  KIEROWANYM  DLA  SĄDU ZŁÓŻ 
ORYGINAŁY DOKUMENTÓW  (AKTÓW  STANU,  UMÓW  I  INNYCH 
OŚWIADCZEŃ, FAKTUR, RACHUNKÓW itd.),

 CENNE  DOKUMENTY,  JAK  WEKSLE,  CZEKI  NALEŻY  TAK 
WYEKSPONOWAĆ, BY SĄD MÓGŁ JE ZABEZPIECZYĆ,

 PAMIĘTAJ BY PISMO PODPISAĆ, 

OPŁATA

 Od wniosku należy uiścić opłatę sądową – 40 zł
OPŁATĘ SĄDOWĄ MOŻNA UIŚCIĆ POPRZEZ:

 (1) naklejenie ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ na piśmie 
podlegającemu opłacie (nie należy kasować znaku !!!) – LUB –

 (2) uiszczenie opłaty gotówką w KASIE SĄDU (sąd przystawi 
odpowiednią pieczęć) – LUB –

 (3) poprzez wniesienie opłaty na RACHUNEK BANKOWY SĄDU 
(rachunek bieżący dochodów), do pisma wówczas należy załączyć 
dowód uiszczenia opłaty, NR RACHUNKU PODANY JEST NA 
STRONIE WWW DANEGO SĄDU (ADRESY WSZYSTKICH SĄDÓW 
DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 
www.ms.gov.pl) 

 PAMIĘTAJ BY WSKAZAĆ DOKŁADNIE TYTUŁ WPŁATY, OSOBĘ 
WPŁACAJĄCĄ I KWOTĘ

 KOŃCÓWKI OPŁAT ZAOKRĄGLA SIĘ W GÓRĘ DO PEŁNEGO 
ZŁOTEGO

CO DALEJ

 Jeśli pismo (pozew/wniosek) spełnia warunki formalne sąd 
wyznaczy termin rozprawy

 jeśli pismo (pozew/wniosek) ma braki formalne sąd wezwie do ich 
usunięcia, wyznaczając tygodniowy termin do ich usunięcia,

 sąd podejmie również inne czynności
 sąd winien umożliwić wypowiedzenie się obojgu małżonkom

PRZEPISY DO WZORU NR 46
WZÓR PISMA sporządzono w oparciu o poniższe przepisy prawne. 
STAN PRAWNY przepisów AKTUALNY jest na dzień: 31 lipca 2009 r. 
Pamiętaj, że przepisy mogły się ZMIENIĆ, zastosowanie nieaktualnych przepisów, może przynieść złe  

skutki.
Jeśli masz WĄTPLIWOŚCI co do aktualności tych przepisów  – poproś o pomoc DORADCĘ.

Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy (wyciąg)

Art.  97. §  1.  Jeżeli  władza  rodzicielska  przysługuje  obojgu  rodzicom,  każde  z  nich  jest  obowiązane  i 
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uprawnione do jej wykonywania.
§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie;  w braku porozumienia 
między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.
(...)

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg)

Art.  582. Rozstrzygnięcie  o  istotnych  sprawach  dziecka,  co  do  których  brak  porozumienia  pomiędzy 
rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich 
byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.
(...)

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (wyciąg)

Art. 23. Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od:
1) wniosku o  wszczęcie postępowania  nieprocesowego lub  samodzielnej  jego części,  chyba  że  przepis 
szczególny stanowi inaczej;
(...)
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