
Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka 
(wyrażenie zgody na odrzucenie spadku) 

 
(Miejscowość), dnia ................................... 

 
 
 
 

Sąd Rejonowy w ………………………… 
(właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania małoletniego) 

 
Wnioskodawca: 
…………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica małoletniego, dokładny adres miejsca zamieszkania, 
numer PESEL) 
 
Uczestnicy: 
…………………………….. 
(imię i nazwisko drugiego rodzica małoletniego, dokładny adres miejsca 
zamieszkania, numer PESEL – jeśli jest znany) 
 
 

WNIOSEK O ROZSTRZYGNIĘCIE O ISTOTNYCH SPRAWACH DZIECKA 
 
Wnoszę o wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie przez strony postępowania 
czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego 
…………………………………… (wskazać imię i nazwisko dziecka) polegającej na 
odrzuceniu spadku po zmarłym w dniu ……………………………(wskazać datę śmierci 
spadkodawcy) w …………………………………… (wskazać miejsce śmierci 
spadkodawcy)……………………………………………. (imię i nazwisko spadkodawcy). 
 

UZASADNIENIE 
 
Strony postępowania są rodzicami małoletniego ……………………………………… (imię i 
nazwisko małoletniego dziecka) urodzonego w dniu ………………………………(data 
urodzenie małoletniego dziecka). 
 



dowód: 
- odpis aktu urodzenia małoletniego dziecka, 
 
W dniu ……………………(data śmierci spadkodawcy) zmarł ………………………………… 
(imię i nazwisko spadkodawcy), ojciec wnioskodawcy. Po śmierci ojca, 
wnioskodawca porządkując osobiste rzeczy spadkodawcy ustalił, że jego ojciec 
zaciągał zobowiązania finansowe w różnego rodzaju instytucjach finansowych. 
Spadkodawca nie spłacał swoich zobowiązań. Z informacji posiadanych przez 
wnioskodawcę wynika, że spadkodawca nie posiadał żadnych aktywów. 
Wnioskodawca miał rzadki kontakt ze swoim ojcem i nie posiada dokładnej 
informacji o całkowitym stanie zadłużenia spadkodawcy. 
W związku z informacjami powziętymi przez wnioskodawcę odnośnie stanu 
zadłużenia spadkodawcy, w dniu …………………………………….. (data złożenia 
oświadczenia) wnioskodawca złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku po 
zmarłym ojcu. 
 
dowód: 
- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, 
- protokół przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku, 
 
Oświadczam, z uwagi na fakt, iż masa spadkowa pozostawiona przez spadkodawcę 
składa się tylko i wyłącznie z długów, zasadnym jest złożenie oświadczenia o 
odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego. Z uwagi na sześciomiesięczny termin 
na złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, wnoszę o pilne 
rozpatrzenie niniejszego wniosku. 
 
 
 

………………………………. 
podpis własnoręczny 

 
Załączniki: 
- odpis aktu urodzenia małoletniego dziecka, 
- odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, 
- protokół przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku, 
- odpis pisma. 
 


