
                                  Warszawa dnia 4 maj 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia 
w Warszawie
III  Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Marszałkowska 82 00 - 517 Warszawa

Wnioskodawczyni: 
                                                                   Agnieszka Tylko

ul. Konna 5/6, 00 - 679  Warszawa
numer PESEL: 12345678901

Uczestnicy  postępowania:   
1. Krystian Nil
ul. Morska 3, 45-900 Sopot
numer PESEL:12345123451

2. małoletni Igor Nil
ul. Konna 5/6, 00 - 679 Warszawa
numer PESEL: 09876543211

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej 

W imieniu własnym, wnoszę o: 
1) ograniczenie  uczestnikowi  postępowania  Krystian  Nil  władzy  rodzicielskiej  nad

wspólnym małoletnim synem stron Igor Nil urodzonym w dniu 17 sierpień 2009 r. w
Sopocie,  w  ten  sposób,  że  strony  wspólnie  będą  decydowały  o  wyjazdach
zagranicznych  małoletniego,  a  w  pozostałym  zakresie  wnioskodawczyni  będzie
decydowała samodzielnie;

2) zwolnienia wnioskodawczyni z kosztów procesu.

Ponadto, wnoszę o:
3) zabezpieczenie roszczenia do czasu zakończenia niniejszego sporu poprzez ustalenie

miejsca zamieszkania małoletniego syna stron Igor Nil urodzonego w dniu 17 sierpień
2009 r. w Sopocie, w miejscu zamieszkania wnioskodawczyni Agnieszki Tylko.

Uzasadnienie

Małoletni Igor Nil urodzony w dniu 17 sierpień 2009 r w Sopocie, jest synem moim i
Krystiana Nil.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego Igora Nil.

Do maja 2015 r. żyłam z ojcem dziecka w związku partnerskim - nieformalnym. W
maju 2015 r. wraz z małoletnim synem wyprowadziłam się od byłego partnera - ojca dziecka,
gdyż stosował on wobec mnie przemoc psychiczną i  fizyczną i ekonomiczną. Wielokrotnie
byłam wyzywana, poniżana, krytykowana, izolowaniu od rodziny i znajomych. Były partner
rozliczał  mnie  z  każdej  złotówki,  utrzymywał  nas,  a  ja  na  prowadzenie  domu  miałam
wyliczoną kwotę,  jeśli  mi  nie  wystarczała  byłam wyśmiewana i  wyzywana.  Ojciec  dziecka
będąc pod wpływem alkoholu potrafił mnie również bić, kopać, szarpać. Na skutek pobicia



mnie przez uczestnika podjęłam decyzję o zakończeniu związku i wyprowadzce do Warszawy,
gdzie wraz z dzieckiem przebywam do dnia dzisiejszego.

Dowód: Zaświadczenie lekarskie

Wnoszę o ograniczenie ojcu dziecka władzy rodzicielskiej ponieważ  ojciec w ogóle nie
interesował się dzieckiem, nie spędzał z nim czasu, nieszczególnie nawet podczas wspólnego
zamieszkiwania.  Cała  opieka  nad  synem  spoczywała  na  mnie,  co  ma  miejsce  do  dnia
dzisiejszego.  To  ja  zajmowałam  i  zajmuję  się  synem,  to  ja  dbam  o  jego  stan  zdrowia,  o
edukację.  Nigdy  nie  partycypował  w  zaspokajaniu  potrzeb  dziecka  na  więcej  niż
podstawowym poziomie.  Gdyby nie podejście wnioskodawczyni dziecko nigdy nie miałoby
dodatkowych  zajęć,  nie  jeździło  na  wycieczki.  Zasądzonych  alimentów  wyrokiem  Sądu
Rejonowego w Sopocie,  I  Wydział  Rodzinny i  Nieletnich z dnia 16.08.2015  r.,  wydany w
sprawie sygn. akt: I RIN.34.15 w wysokości 600 zł. miesięcznie również nie płaci, przez co
małoletni syn otrzymuje świadczenie pieniężne z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości po
500 zł.  miesięcznie. Obawiam się,  że istnieje duże prawdopodobieństwo,  że ojciec dziecka
będzie miał na syna zły wpływ albowiem jest on uzależniony od alkoholu i stosował wobec
mnie  przemoc.  Ojciec  dziecka  przez  kilka  ostatnich  miesięcy  naszego  wspólnego
zamieszkiwania spożywał alkohol codziennie. Kilka miesięcy przez moją wyprowadzką toczyła
się  u  nas  procedura  „Niebieskiej  Karty”,  założona  w  wyniku  interwencji  policji.  Syn
bezpośrednio  nie  doświadczył  przemocy ze  strony ojca,  ale  jak  wiadomo  jako uczestnik  i
świadek takich scen jest także ofiarą przemocy. 

Dowód:  Zaproszenie  na  posiedzenie  grupy  roboczej  w  sprawie  procedury  Niebieskiej  Karty  przez
Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy Miasta Sopot

Wnoszę również o zabezpieczenie roszczenia do czasu zakończenia niniejszego sporu
poprzez ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego syna w każdorazowym moim miejscu
zamieszkania. Tak jak napisałam wyżej, ojciec dziecka nadużywa alkoholu i stosował wobec
mnie przemoc, którego pośrednio doświadczał również syn. Syn jest ze mną silnie związany
emocjonalnie, dlatego zasadny jest wniosek o zabezpieczenie roszczenia.  Boje się, że ojciec
dziecka będzie kiedyś chciał odebrać mi dziecko tylko po to aby mi zrobić na złość, bo jak
wspominałam wyżej dzieckiem się nie interesuje.

Dowód: zaświadczenie od psychologa dziecięcego

Wnoszę także  o zwolnienie  mnie od ponoszenia kosztów procesu z  uwagi  na moją
ciężką  sytuację  materialną.  W  chwili  obecnej  nie  pracuję  zawodowo,  podejmuję  jedynie
doraźnie prace dorywcze.  Jestem zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jak osoba
bezrobotna bez prawa do zasiłku. Mieszkam u ciotki ponieważ nie stać mnie na wynajęcie
jakiegokolwiek mieszkaniu. Moim jedynym źródłem dochodu jest otrzymywane świadczenie
pieniężne  z  Funduszu  Alimentacyjnego  w kwocie  500  zł.  miesięcznie,  zasiłek  rodzinny  w
wysokości 124 zł. oraz dochody z pracy dorywczej. W poprzednim miesiącu wyniósł on 150 zł.
Z tej kwoty muszę utrzymać syna- kupić mu jedzenie, środki czystości, książki czy lekarstwa
jeśli zachodzi taka potrzeba, a nie ulega wątpliwości, że jest ona tak niska, że nie pozwala na
zaspokojenie  podstawowych  jego  potrzeb.  Tym  bardziej  nie  stać  mnie  na  opłacenie
niniejszego wniosku bez uszczerbku dla syna. Nie posiadam żadnego majątku ani żadnych
oszczędności. Dlatego proszę o zwolnienie mnie z kosztów sądowych.

Dowód:  Zaświadczenie z MOPR Warszawa
Dowód: Zaświadczenie z PUP



Wobec  powyższej  argumentacji  mój  wniosek  jest  w  pełni  zasadny  i  zasługuje  na
uwzględnienie. 

                           Agnieszka Tylko

Załączniki:
1. odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego Igor Nil;
2. zaświadczenie lekarskie
3. zaproszenie  na  posiedzenie  grupy  roboczej  w  sprawie  procedury  Niebieskiej  Karty  przez

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy Miasta Sopot

4. zaświadczenie od psychologa dziecięcego

5. zaświadczenie z MOPR Warszawa

6. zaświadczenie z PUP Warszawa


