
Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego 

Kogo uważa się za dłużnika alimentacyjnego? 

Osobę, która nie płaci ustalonych przez sąd alimentów.  

Nie płacisz alimentów, co wtedy zrobimy? 

Jeżeli nie płacisz alimentów na dziecko, przyznamy Twojemu dziecku 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

To co wypłacimy dziecku, będziesz musiał zwrócić wraz z odsetkami.  

Będziemy również prowadzić wobec Ciebie różne działania, które mają 

doprowadzić do tego, że znów będziesz płacił alimenty.  

Jeżeli mieszkasz w Opolu, przeprowadzimy z Tobą wywiad 

alimentacyjny i złożysz oświadczenie majątkowe.  

Jeżeli nie pracujesz zobowiążemy Cię do zarejestrowania się w urzędzie 

pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. 

Jeżeli jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy poprosimy ten urząd, aby 

pomógł Ci znaleźć pracę. 

Poinformujemy też  komornika o Twojej sytuacji zawodowej i majątkowej 

oraz o podjętych działaniach. 

Działania te podejmiemy również, jeśli drugi rodzic Twojego dziecka lub 

Twoje dorosłe dziecko o to poprosi, albo jeśli Twoje dziecko zostanie 

umieszczone w domu dziecka lub rodzinie zastępczej.  

Wywiad alimentacyjny. 

Wywiad alimentacyjny przeprowadza się, aby ustalić Twoją sytuację 

rodzinną, dochodową i zawodową, stan zdrowia oraz przyczyny 

niepłacenia alimentów.   



Wywiad alimentacyjny przeprowadzi z Tobą pracownik Wydziału Obsługi 

Klienta Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, 7 piętro budynku przy 

ulicy Ozimskiej 19. 

Musisz zabrać ze sobą dowód osobisty. Jeżeli posiadasz  przynieś ze 

sobą również: 

1. prawo jazdy, 

2.  kopie potwierdzeń wpłat alimentów, 

3. kopię orzeczenia o niepełnosprawności, 

4.  dokumenty dotyczące poprzedniego i aktualnego zatrudnienia, 

bądź prowadzonej działalności gospodarczej, 

5.  decyzję w sprawie przyznania renty lub emerytury, 

6.  dokument potwierdzający wysokość przeciętnego miesięcznego 

dochodu z ostatnich 3 miesięcy (np. zaświadczenie, decyzje, 

odcinki renty). 

Po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego wypełnisz oświadczenie 

majątkowe.  

Co się stanie jeżeli nie udzielisz wywiadu alimentacyjnego,  nie 

złożysz oświadczenia majątkowego lub nie zarejestrujesz się w 

urzędzie pracy? 

Zostanie do Ciebie wysłane zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

administracyjnego.  

Postępowanie będzie dotyczyło uznania Ciebie za dłużnika uchylającego 

się od zobowiązań alimentacyjnych.  

Jeżeli przez ostatnie 6 miesięcy płaciłeś mniej niż połowę zasądzonych 

alimentów zostaniesz uznany za dłużnika uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych.  



W tej sprawie zostanie wysłana do Ciebie decyzja. 

Doręczono Ci decyzję. Nie zgadzasz się z decyzją. 

W ciągu 14 dni od odebrania decyzji napisz odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. 

 W odwołaniu napisz czemu nie zgadzasz się z decyzją.  

Odwołanie wyślij lub przynieś do Miejskiego Centrum świadczeń w 

Opolu ulica Ozimska 19, 45-057 Opole. 

Dostałeś decyzję o uznaniu za osobę uchylającą się od zobowiązań 

alimentacyjnych. Jakie będą dalsze działania? 

Zostanie złożony do prokuratury wniosek o ściganie Ciebie za 

przestępstwo związane z niepłaceniem alimentów.  

Zabierzemy Ci również prawo jazdy. 

Kiedy otrzymasz zwrot prawa jazdy? 

Możesz odzyskać swoje prawo jazdy jeżeli: 

• przez ostatnie 6 miesięcy będziesz płacił nie mniej niż połowę 

zasądzonych alimentów, 

• udzielisz wywiadu alimentacyjnego i złożysz oświadczenie 

majątkowe, 

• będziesz pracował lub zarejestrujesz się jako bezrobotny lub 

poszukujący pracy. 

Ważne 

Zmieniłeś adres poinformuj nas o tym. Poinformuj o zmianie adresu też 

komornika sądowego.   



Odbieraj pisma, które do Ciebie wysyłamy. Jeżeli nie odbierzesz od nas 

pisma nadal będziemy prowadzić postępowanie. 


