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INFORMACJE DLA WSZYSTKICH POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW 
DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UZYSKIWANIA ALIMENTÓW NA DZIECI 

Korzyści wynikające z założenia sprawy o alimenty 

Samotne wychowywanie dziecka w Nowym Jorku może być trudne.  Biuro Świadczeń Alimentacyjnych (Office of Child Support 
Services, OCSS) dokłada wszelkich starań, aby proces przyznawania alimentów był jak najbezpieczniejszy dla wnioskodawcy oraz 
dzieci.  Biuro OCSS oferuje wiele usług, w tym ustalenie ojcostwa czy przyznanie alimentów. 
 

     Z USTALONYM OJCOSTWEM: 
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Uwagi dot. bezpieczeństwa  
 

Aby ubiegać się o świadczenia alimentacyjne, należy podać informacje o sobie, swoim dziecku i rodzicu, który nie sprawuje opieki 
nad dzieckiem.  Czytając poniższe kroki, warto zastanowić się nad ewentualnymi problemami związanymi z bezpieczeństwem. 
 

 Ustalenie ojcostwa: Jeśli nie jest pewne, kto jest ojcem dziecka, OCSS pomoże złożyć wniosek do Sądu Rodzinnego 
o ustalenie ojcostwa.  Rodzice będą zobowiązani do stawienia się przed sądem (wirtualnie lub osobiście), aby zeznawać na 
temat faktów i okoliczności sprawy.  Można zażądać od sądu zarządzenia na różne dni i godziny przeprowadzenia badania 
genetycznego.  

 

 Ustalenie świadczenia alimentacyjnego: OCSS pomoże złożyć wniosek do Sądu Rodzinnego o alimenty. Konieczne będzie 
stawienie się przed sądem (wirtualnie lub osobiście). Zostaną przedstawione dochody i wydatki obojga rodziców, co 
pomoże określić kwotę alimentów.  

 

 Pobieranie świadczenia alimentacyjnego: Pracodawca rodzica niesprawującego opieki nad dzieckiem zostanie 
poproszony o potrącenie zasądzonych przez sąd alimentów z wypłaty. Kwota ta zostanie przesłana do OCSS. Jeśli 
pracodawca nie jest znany, do rodzica niesprawującego opieki nad dzieckiem wysyła się comiesięczne zestawienie 
rachunków. Oczekuje się, że dokona on wpłaty bezpośrednio do OCSS. 

 

 Zmiany: Gdy okoliczności ulegną zmianie, Pan/Pani lub rodzic niesprawujący opieki nad dzieckiem możecie złożyć wniosek 
do Sądu Rodzinnego o zmianę istniejącego nakazu alimentacyjnego ze względu na zmianę potrzeb dziecka i/lub zmianę 
wysokości dochodu uzyskiwanego przez rodzica niesprawującego opieki. 

 

 Windykacja świadczenia alimentacyjnego: Jeżeli rodzic niesprawujący opieki nad dzieckiem nie dokona płatności, zostaną 
podjęte działania egzekucyjne zgodnie z przepisami prawa. Działania te mogą wystąpić w tym samym czasie i mogą 
obejmować: 

 

 przejęcie zwrotów podatku 
federalnego i stanowego, 

 przejęcie wygranej na loterii, 
 powiadomienie agencji badających 

zdolność kredytową, 
 zawieszenie prawa jazdy, 

 

 zajęcie kont bankowych, 
 przekazanie sprawy do Wydziału Podatków i Finansów stanu Nowy 

Jork, 
 odmowa wydania amerykańskiego paszportu, 
 przejęcie odszkodowania z tytułu obrażeń ciała / odszkodowania 

pracowniczego. 

 Wyrównania w odniesieniu do kosztów utrzymania (COLA) Nakazy wsparcia alimentacyjnego na dzieci w wieku co 
najmniej dwóch lat kwalifikują się do weryfikacji pod względem wyrównania w odniesieniu do COLA. Taka weryfikacja może 
zwiększyć kwotę alimentów, które musi zapłacić rodzic niesprawujący opieki, bez wnoszenia sprawy do sądu.  
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Zachowanie bezpieczeństwa podczas ubiegania się o alimenty 
Program świadczeń alimentacyjnych oraz sąd dysponują możliwościami zapewniającymi bezpieczny dostęp do 

świadczeń alimentacyjnych. 

 

Poproś o możliwość złożenia zeznań telefoniczne zamiast osobistego stawiennictwa w sądzie, 
wypełniając wniosek oświadczenia w wersji elektronicznej: 
https://www.nycourts.gov/LegacyPDFS/FORMS/familycourt/pdfs/4-24.pdf. 

 

Poproś, aby sąd nie ujawniał Pana/Pani lokalizacji, miejsca zamieszkania ani danych pracodawcy. Sąd 
może zaproponować dodatkowe środki ostrożności przed rozprawą, w trakcie i po niej.  

Dowiedz się więcej o poufności danych adresowych: 
https://www.nycourts.gov/CourtHelp/Family/confidentiality.shtml.  

 

Informacji o Pana/Pani lokalizacji / miejscu zamieszkania lub zatrudnieniu mogą zostać usunięte z 
wniosków, zawiadomień lub wszelkich wymaganych deklaracji finansowych. Pana/Pani adres może 
być ukryty we wszystkich formularzach, ale nie można ukryć nazwy okręgowej agencji 
alimentacyjnej ani sądu, który wydał dany nakaz. 

 

Można poprosić, aby laboratoryjne przeprowadzanie badania genetycznego w celu ustalenia ojcostwa 
zostało zaplanowane w innym terminie niż w przypadku drugiego rodzica. 

 

Wniosek o Nakaz objęcia ochroną można złożyć, wypełniając formularz dot. przemocy rodzinnej 
(Family Offense Petition).  Więcej informacji znajduje się na stronie 
https://www.nycourts.gov/CourtHelp/Safety/familyfiling.shtml.   

 

Jeśli potrzebuje Pan/Pani natychmiast skontaktować się z kimś w sprawie swojego bezpieczeństwa: 

Infolinia ds. przemocy domowej i seksualnej 
w stanie Nowy Jork 

Telefon: 1-800-942-6906 SMS: 1-844-997-2121 Czat: www.opdv.ny.gov 

Infolinia dla ofiar przemocy domowej w 
Nowym Jorku: 

Telefon: 1-800-621-HOPE 1-800-621-4673  

Wyszkoleni doradcy są dostępni całą dobę i z zachowaniem poufności służą pomocą wszystkim osobom, które doświadczają przemocy 
domowej lub seksualnej, potrzebują pomocy lub informacji, lub mają wątpliwości co do pewnych niewłaściwych aspektów 
swoichrelacji. 

Więcej o przemocy w rodzinie, przemocy domowej i seksualnej oraz o możliwych formach pomocy można się dowiedzieć pod adresem  
https://opdv.ny.gov/about-domestic-violence and www.nycourts.gov/CourtHelp/Safety/DVindex.shtml. 

W DOWOLNEJ CHWILI można zaktualizować informacje o bezpieczeństwie.  Nawet jeśli powiedział Pan/powiedziała Pani 
pracownikowi opieki społecznej o braku obaw dotyczących bezpieczeństwa, sytuacja może się zmienić, a zadaniem OCSS jest zapewnić 
Panu/Pani bezpieczeństwo. 

 

Świadczenia publiczne i alimenty 
W przypadku ubiegania się lub rozważania ubiegania się o pomoc finansową sprawa dot. świadczeń 
alimentacyjnych może zostać otwarta automatycznie, co będzie wymagało współpracy z Programem świadczeń 
alimentacyjnych.  OCSS może podjąć pewne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twoim dzieciom podczas 
całego procesu. Orzeczenie o przemocy domowej i/lub ustalenie uzasadnionej przyczyny może zapewnić 
zwolnienie z całości lub części wymogów dot. współpracy z Programem świadczeń alimentacyjnych. 

Więcej informacji o świadczeniach alimentacyjnych na dzieci można uzyskać na stronie 
internetowej nyc.gov/hra/ocss lub wysyłając wiadomość e-mail na adres 

dcse.cseweb@dfa.state.ny.us. 
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