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STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

Prawa i obowiązki rodzica niesprawującego opieki nad dzieckiem 
Noncustodial Parent’s Rights and Responsibilities 

Division of Child Support (DCS – Wydział ds. alimentów) 
1.     Zajmuje się przygotowaniem i egzekucją wyroków w sprawie alimentacyjnej i obowiązku pokrycia kosztów opieki medycznej. 
2.     Dokonuje rewizji wyroków w sprawie alimentacyjnej celem ich ewentualnych zmian. 
3.     Otrzymuje, dokumentuje i rozdziela płatności na poczet alimentów poprzez dział Washington State Support Registry (WSSR). 

Rodzic niesprawujący opieki nad dzieckiem 
Państwo są rodzicami niesprawującymi opieki nad dzieckiem.  Rodzic niesprawujący opieki nad dzieckiem to ojciec biologiczny, 
ojciec adopcyjny lub ojciec uznany prawnie, matka biologiczna, matka uznana prawnie lub matka adopcyjna, obowiązkiem którego 
jest zapewnienie wsparcia finansowego dzieci.  Obowiązek ten narzucają przepisy prawa stanowego i federalnego. 

Płatności na poczet alimentów 
Zwykle to Państwo będą musieli płacić alimenty.  Po tym, jak otrzymają Państwo od DCS powiadomienie o obowiązku płacenia 
alimentów, DCS nie zaliczy płatności na Państwa konto, jeżeli płatność została przekazana nie do WSSR, sądu plemiennego, 
agencji alimentacyjnej, innego sądu stanowego lub agencji alimentacyjnej w innym stanie. DCS nie zaliczy na Państwa konto 
płatności, które zostały przekazane bezpośrednio drugiej stronie wyroku alimentacyjnego, chyba że pieniądze zostały wypłacone 
przez agencję na poczet zasiłku dla dziecka, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration), Departament 
Pracy i Przemysłu (Department of Labor and Industries) lub Wydział ds. Kombatantów (Department of Veteran Affairs). 
  
1.     W przypadku nakazu płacenia alimentów do innego stanu, lub plemiennej agencji alimentacyjnej lub sądu plemiennego lub 

stanowego, należy DCS bezzwłocznie o tym poinformować.  
2.     Nie wysyłać płatności na adres WSSR inny niż podany poniżej, chyba że DCS powiadomi Państwa na piśmie o zamknięciu 

sprawy.   
Pładtności należy dokonać na rzecz Rejestru Płatności Alimentacyjnych Stanu Waszyngton (Washington State Support Registry, 
WSSR). Mogą Państwo dokonać płatności w jeden z podanych poniżej sposobów: 
1.  Potrącenia z zarobków. Większość wyroków alimentacyjnych dopuszcza zbieranie alimentów przez DCS drogą potrącenia od 

wynagrodzenia za pracę lub nakłada obowiązek płacenia alimentów za pośrednictwem WSSR.  Jeśli Państwa wyrok 
dopuszcza takie czynności DCS, urząd ten pobierze alimenty drogą potrącenia od wynagrodzenia za pracę. 

2.  Czekiem osobistym, przekazem pieniężnym, czekiem potwierdzonym lub czekiem bankierskim. Czeki i przekazy pieniężne 
wysłać należy pod adres:                   WASHINGTON STATE SUPPORT REGISTRY 

  PO BOX 45868 
  OLYMPIA WA 98504-5868 
3.  Przekazem środków drogą elektroniczną (EFT- Electronic funds Transfer). Ten sposób zapłaty pozwala na co miesięczne 

automatyczne pobranie należności za alimenty z rachunku rozliczeniowego lub oszczędnościowego. Więcej informacji 
uzyskać można po numerem 800-468-7422. 

4.  Internetem. Płatności internetowe umożliwiają odciągnięcie należności za alimenty z rachunku rozliczeniowego lub 
oszczędnościowego. Więcej informacji  uzyskać można na stronie internetowej DCS https://secureaccess.wa.gov. 

5.   Kartą kredytową lub debetową. Więcej informacji  uzyskać można na stronie internetowej DCS   
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/creditdebit-card-payments. 

W przypadku zwrotu czeku przez bank lub odrzucenia płatności EFT lub płatności internetowych z powodu niewystarczających 
środków, DCS w przyszłości akceptować jedynie będzie płatności gotówkowe, przekazem pieniężnym, czekiem kasjerskim, 
czekiem potwierdzonym i w postaci potrącenia od wynagrodzenia za pracę. 
Na wszystkich płatnościach i korespondencje umieścić należy numer konta IN             . 
W przypadku istnienia powodów prawnych do niezapewniania pomocy finansowej dzieciom, albo jeśli zostali Państwo włączeni w 
niniejszy proces przez DCS przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie DCS. 
W przypadku otrzymania od DCS powiadomienia o wstrzymaniu pobierania alimentów, obowiązek alimentacyjny może zostać 
wznowiony w przyszłości. W takiej sytuacji DCS powiadomi Państwa przed jego wznowieniem. 
  

Jeśli zostaną Państwo pozbawieni wolności lub skazani na więcej niż sześć miesięcy w więzieniu, zakładzie karnym lub zakładzie 
poprawczym, Państwa alimenty mogą zostać tymczasowo zmniejszone (zredukowane) do 10 USD miesięcznie na każde dziecko. 
Wniosek o redukcję może złożyć rodzic, rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem lub DCS. Jeżeli redukcja dotyczy Państwa 
sprawy, otrzymają Państwo zawiadomienie z DCS wyjaśniające warunki redukcji oraz prawo każdej osoby do wystąpienia z 
wnioskiem o przesłuchanie, jeżeli się z nim nie zgadza. Kwota ta wzrośnie do 50% kwoty wsparcia w czwartym miesiącu po 
zwolnieniu, a następnie do 100% pierwotnej kwoty po upływie roku od zwolnienia. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecureaccess.wa.gov%2F&data=04%7C01%7Cmillie.brombacher%40dshs.wa.gov%7C68ea13e9b8864fa8fe5208d9f667f8c1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637811748678330117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x%2B9aBqClF6EnHdmrOFMdXFLyCXgETVu1Fjs5NVwZm1Y%3D&reserved=0
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Zobowiązania do pokrywania kosztów opieki medycznej 
Jeśli wyrok w sprawie alimentacyjnej nakłada na Państwa obowiązek pokrywania kosztów ubezpieczenia zdrowotnego Państwa dzieci, DCS 
rozpocznie działania egzekucyjne w stosunku do tego zobowiązania. Jeśli wyrok w sprawie alimentacyjnej nakłada obowiązek pokrywania 
kosztów opieki medycznej w gotówce, DCS określi wysokość należności w dolarach i pobierze tę kwotę od Państwa. 
1.  W przypadku wszelkich zmian w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego dziecka(-i) wymienionego(-ych) w wyroku sądowym, należy o 

tym DCS bezzwłocznie poinformować. 
2.  Obowiązek pokrywania kosztów opieki medycznej w gotówce oznacza proporcjonalny udział w kosztach opieki medycznej 

nieobjętych ubezpieczeniem i udział w płaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne (płatność gotówkowa), jeśli wyrok nakłada taki 
obowiązek, w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego. 

Jeśli wyrok w sprawie alimentacyjnej nakłada obowiązek zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego albo pokrywania kosztów 
nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnych na rodzica sprawującego opiekę, mogą Państwo wystąpić o pełną egzekucję alimentów i 
1.  Złożyć wniosek do DCS o egzekucję obowiązku zapewnienia ubezpieczenia medycznego przez rodzica sprawującego opiekę. 

DCS może, w zależności od okoliczności towarzyszącej Państwa sprawie, wyegzekwować ten obowiązek. 
2.  Złożyć wniosek do DCS o ściągnięcie nieobjętych ubezpieczeniem kosztów opieki medycznej w tym współpłatności, potrąceń i 

składek od rodzica sprawującego opiekę, zgodnie z ustaleniami WAC 388-14A-1020. 

Jeśli wyrok w sprawie alimentów nie nakłada obowiązku pokrywania ubezpieczenia zdrowotnego, udziału w składce za ubezpieczenie 
zdrowotne ani kosztów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym na rodzica sprawującego opiekę, zgodnie z WAC 388-14A-1020, 
mają Państwo prawo złożyć w DCS wniosek z prośbą o dokonanie rewizji wyroku w celu jego zmiany albo samodzielnie zgłosić 
potrzebę wprowadzenia zmian. 

Rodzaje apelacji 
Rada konferencyjna (Conference Board).  Rada konferencyjna to administracyjne (niesądowe) postępowanie DCS stosowane w 
celu rozstrzygania sporów, wyjaśniania przepisów i wyjaśniania faktów. 
1.  Rada konferencyjna może przeprowadzić rewizję w sprawach alimentacyjnych z wyrokiem sądowym i niesądowym. 
2.  Rada konferencyjna może wydać decyzję bez spotkania się z Państwem.  Jeśli dojdzie do tego spotkania, będą Państwo mogli 

omówić swoją sprawę z zarządem DCS, który może uchylić poprzednie decyzje DCS.  Rada konferencyjna może zmienić 
czynności podjęte przez pracowników DCS, nie może jednak zmienić czynności nakazanych przepisami prawnymi. 

Postępowanie arbitrażowe (rozprawa).  Rozprawa jest również rodzajem postępowania administracyjnego (niesądowego).  
Rozprawa ma charakter bardziej formalny niż rada konferencyjna, ale mniej formalny niż czynności sądowe. 
1.  Prawo stanowe dopuszcza przeprowadzenie rozprawy jedynie w określonych sytuacjach.  Jeśli otrzymają Państwo powiadomienie od 

DCS, zawierać ono będzie informację, czy przysługuje Państwu prawo do rozprawy.  Rozprawie przewodniczy sędzia prawa 
administracyjnego (ang. Administrative Law Judge-ALJ).  Sędzia ALJ nie jest pracownikiem DCS. 

2.  W czasie rozprawy sędzia dokonuje rewizji sprawy i rozsądza spór.  Aby uniknąć egzekucji wyroku alimentacyjnego przez DCS 
muszą Państwo w ciągu 20 dni (w przypadku powiadomienia na terenie stanu Washington) lub 60 dni (w przypadku 
powiadomienia poza terenem stanu Washington) złożyć wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 
a.  Po okresie 20 lub 60 dni można również złożyć wniosek o przeprowadzenie rozprawy.  Egzekucja wyroku alimentacyjnego 

przez DCS będzie jednak kontynuowana do momentu podjęcia decyzji w czasie rozprawy.  Należności ściągnięte w czasie 
oczekiwania na podjęcie decyzji na podstawie rozprawy nie będą przez DCS zwracane. 

b.  W przypadku wniosku o przeprowadzenie rozprawy po upłynięciu okresu jednego roku od otrzymania powiadomienia, 
wymagane będzie przedstawienie odpowiedniego uzasadnienia (odpowiedniego uzasadnienia opóźnienia złożenia 
wniosku).  Sędzia ALJ może nie udzielić zgody w przypadku opóźnienia złożenia wniosku.  Jednakże mogą mieć Państwo 
prawo do zmiany przyszłego zobowiązania alimentacyjnego, nawet bez odpowiedniego uzasadnienia opóźnienia złożenia 
wniosku o rozprawę. 

3.  Kopia decyzji sędziego ALJ zostanie do Państwa wysłana pocztą.  Decyzja sędziego ALJ zawierać będzie informacje na temat 
przysługującego prawa do apelacji. 

4.  Jeśli będzie to właściwe, o wpłynięciu wniosku o przeprowadzenie rozprawy DCS poinformuje obie strony sprawy alimentacyjnej.  
Obie strony mają prawo uczestniczenia w rozprawie. 

W przypadku pytań: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA, WA 98411-5520 
         w przypadku telefonów miejscowych          
         lub w przypadku telefonów zamiejscowych          
Dla osób z uszkodzeniami mowy lub słuchu dostępne są usługi TTY/TDD. 
Zapraszamy na naszą stronę internetową:  www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support 

Oświadczamy, iż w kwestiach związanych z zatrudnieniem, usługami i innymi aspektami związanymi z postępowaniem w ramach 
niniejszego programu, nie będzie miała miejsca dyskryminacja z powodu przynależności rasowej, koloru skóry, pochodzenia 
narodowego, wyznania, religii, płci, wieku lub niepełnosprawności. Na życzenie, niniejszy formularz dostępny jest w innych formatach. 

 


