WZÓR PISMA
Imię i nazwisko
dane adresowe
nr telefonu
Września, dnia …………………….. 2022r.

Sąd Rejonowy we Wrześni
III Wydział Cywilny
ul. Jana Pawła II 10
62-300 Września
Wnioskodawca: imię i nazwisko dziecka
PESEL:
imię i nazwisko rodzica,
który działa w jego imieniu
dokładny adres
Uczestnik postępowania: imię i nazwisko drugiego rodzica
którego dotyczy wniosek
dokładny adres
Wniosek o wyrażenie zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla małoletniego
Działając w imieniu małoletniej córki (imię i nazwisko dziecka) wnoszę o:
1. wyrażenie zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla małoletniego/małoletniej (imię i
nazwisko dziecka),
2. uwzględnienie wniosków dowodowych powołanych w niniejszym piśmie na okoliczności
wskazane w jego uzasadnieniu,
3. zasądzenie od Uczestnika postępowania na rzecz Wnioskodawcy kosztów postępowania według
norm przepisanych.
Uzasadnienie
Wnioskodawczyni jest matką małoletniego, którego dotyczy niniejsze postępowanie.
Małoletni ten zamieszkuje z Wnioskodawczynią. Ojciec dziecka, będący uczestnikiem niniejszego
postępowania, również posiada pełnię władzy rodzicielskiej.
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Wnioskodawczyni zwróciła się do Uczestnika o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla
ich wspólnego dziecka, jednak Uczestnik bez podania przyczyny odmawia takiej zgody.
Wnioskodawca musi zatem uzyskać zgodę Sądu zastępującą oświadczenie Uczestnika. Dziecko ma
prawo posiadać paszport i wyjechać za granicę, chociażby w celach turystycznych. Dla małoletniej
córki czasowa zmiana klimatu i otoczenia będzie kształcącym doświadczeniem, będzie to też
korzystne dla jej zdrowia. Sama córka, widząc jak jej rówieśnicy jeżdżą za granicę, również
upomina się, aby zabrać ją na taką wycieczkę – też chciałaby zwiedzać nowe miejsca.
Nawet sam przelot samolotem dla małoletniej może być doskonałą atrakcją, jednak nawet w
przypadku przelotów krajowych wymagany jest dokument tożsamości dla dziecka.
Posiadanie paszportu jest zatem całkowicie zgodne z dobrem małoletniej a nadto umożliwi
jej dodatkowy rozwój intelektualny.
Matka dziecka próbowała uzyskać w tej sprawie porozumienie z ojcem, jednak wobec jego
całkowicie antagonistycznej postawy stało się to niemożliwe.
W świetle przedstawionych okoliczności niniejszy wniosek jest w pełni zasadny.

Załączniki:
– odpis wniosku i wszystkich załączników,
– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
– dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł.

Wyjaśnienia:
1. Stosownie do art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko aż do uzyskania
pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską swoich rodziców. W zakres władzy
rodzicielskiej wchodzi ogół praw i obowiązków spoczywających na rodzicach i
przysługujących im względem dziecka, celem sprawowania należnej opieki nad dzieckiem i
jego majątkiem. Władza rodzicielska obejmuje zatem całokształt spraw dziecka i pieczę nad
jego osobą, zarząd jego majątkiem oraz reprezentowanie go. Decydującym kryterium,
determinującym treść oraz sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, jest dobro dziecka.
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2. Władza rodzicielska przysługuje co do zasady każdemu z rodziców z osobna (art. 97 § 1
kodeksu). Stosownie jednak do art. 97 § 2 Kodeksu w sprawach istotnych konieczne jest
wspólne porozumienie rodziców, a jeżeli nie jest ono możliwe o rozstrzygnięciu istotnych
spraw dziecka orzeka sąd opiekuńczy.
3. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zawierają definicji spraw, które
należy zaliczyć do kategorii istotnych dla dziecka, pozostawiając określenie katalogu
tychże spraw doktrynie i orzecznictwu. Z całą jednak pewnością do tej kategorii zaliczają
się sprawy dotyczące miejsca pobytu dziecka, wyboru szkoły i przyszłego zawodu,
leczenia oraz zgody na wydanie paszportu. Orzecznictwo przyjmuje, że istotnymi
sprawami w rozumieniu art. 97 § 2 Kodeksu są jedynie sprawy dotyczące wykonywania
władzy rodzicielskiej, a więc sprawy dziecka, a nie sprawy jego rodziców. Sąd rodzinny
wydaje rozstrzygnięcie na podstawie tegoż przepisu, jedynie wtedy, gdy brak jest
porozumienia miedzy rodzicami. Rolą sądu rodzinnego jest oczywiście nakłanianie
rodziców do uzgodnienia stanowisk i zawarcia porozumienia w każdej istotnej sprawie
dotyczącej dziecka.
4. Wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego dziecka winien zatem zostać podpisany
przez oboje rodziców. Dopuszczalne jest też złożenie wniosku przez jednego z rodziców
przy jednoczesnym okazaniu organowi wydającemu paszport pisemnej zgody drugiego z
rodziców. Podpis na zgodzie musi zostać potwierdzony przez notariusza, konsula albo
pracownika wydziału paszportowego.
5. Organ paszportowy wyda paszport bez zgody drugiego rodzica tylko w wypadku, gdy:
1. drugi rodzic nie żyje,
2. ojciec dziecka jest nieznany,
3. na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej
lub władza ta została ograniczona.
6. Gdy żadna z powyższych sytuacji nie ma miejsca wówczas można podjąć jeden z
następujących kroków prawnych:
1. złożyć wniosek do właściwego sądu rejonowego – wydziału rodzinnego i nieletnich o
wyrażenie przez ten sąd zgody na wydanie paszportu dla dziecka – zgoda sądu zastępuje
wówczas zgodę rodzica,
2. złożyć wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z
rodziców.
7. Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł.
8. Organ paszportowy może żądać zgody obojga rodziców na wydanie paszportu ich
małoletniemu dziecku nawet gdy na podstawie orzeczenia sądu władza rodzicielska
drugiego rodzica została ograniczona.
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9. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o wydanie zgody na uzyskanie paszportu przez
dziecko jest:
1. sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka,
2. sąd rejonowy miejsca pobytu dziecka– jeśli dziecko nie ma miejsca zamieszkania,
3. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – jeśli miejsca zamieszkania bądź pobytu dziecka nie
da się ustalić.
10. Za granicą dokument paszportowy może być wydany za zgodą tylko jednego rodzica. W ten
sposób paszport można otrzymać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności w
przypadku, gdy uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe lub znacznie utrudnione
a przemawia za tym dobro dziecka.
11. Należy pamiętać, że wyrażenie przez rodzica zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka,
bądź uzyskanie zastępczej zgody sądu w tym zakresie, nie jest równoznaczne ze zgodą na
wyjazd dziecka za granicę (np. na wakacje lub na stałe).
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 617
ze zm.),
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.
1359 ze zm.),
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z
2021r. poz. 1805 ze zm.).

