Dochodzenie alimentów od dłużników alimentacyjnych przebywających na terytorium państw
będących członkami Unii Europejskiej w trybie Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009
z dnia 18 grudnia 2008 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń
oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. UE. L. 09.7.1).

Wierzyciel ma możliwość wystąpienia z wnioskami:
• o podjęcie szczególnych działań tj.
- o ustalenie aktualnych adresów dłużników,
- o ustalenie dochodów lub majątku dłużnika, jedynie w przypadku złożenia wniosku o
wykonanie orzeczenia zasądzającego alimenty, o ile na rozpatrzenie nie oczekuje żaden z
poniżej wymienionych wniosków (art. 53 i 56 Rozporządzenia)
• o uznanie i wykonanie wyroku/ugody zasądzających alimenty,
• o uzyskanie alimentów,
• o zmianę orzeczenia zasądzającego alimenty
I.

Wniosek o ustalenie aktualnego adresu/majątku dłużnika,

Należy wskazać ostatni znany adres dłużnika za granicą, a w przypadku jego braku wszelkie przydatne
informacje do jego ustalenia np.: zakład pracy lub pracodawca za granicą, zmiana nazwiska, adresy
krewnych lub znajomych za granicą, numer telefonu itp. Należy podać też, dane wnioskodawcy,
wierzyciela (uprawnionego do alimentów) oraz dłużnika (dane takie jak w punkt II informacji).
Do wniosku należy dołączyć również kserokopię orzeczenia zasądzającego alimenty.
II.

Wniosek o uznanie i wykonanie orzeczenia zasądzającego alimenty

Należy sprecyzować żądanie wniosku podając wysokość dochodzonych alimentów (bieżących
i zaległych), w przypadku istnienia alimentów zaległych należy sporządzić szczegółowe zestawienie
zaległości. Należy podać też pełne dane wnioskodawcy (przedstawiciela ustawowego), wierzyciela/li
(uprawnionych do alimentów) oraz dłużnika alimentacyjnego, tj. imię i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia oraz adres zamieszkania ewentualnie adres do korespondencji, obywatelstwo, stan cywilny,
zawód, numer identyfikacyjny lub numer ubezpieczenia społecznego.
W przypadku przemocy domowej wnioskodawca, adres zamieszkania można zastąpić innym
adresem, jeśli prawo krajowe wezwanego państwa członkowskiego nie wymaga przedstawienia adresu
zamieszkania wnioskodawcy do celów postępowania - art. 57 ust.3 w/w Rozporządzenia.
Ponadto dla usprawnienia komunikacji wnioskodawca może podać numer telefonu kontaktowego
ewentualnie adres e-mail.
Do w/w wniosku należy dołączyć:
• odpis prawomocnego orzeczenia zasądzającego alimenty (wydanego po 1.05.2004 r.)
• wyciąg z w/w orzeczenia na podstawie w/w Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18
grudnia 2008 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz
współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych - o wydanie powyższych dokumentów należy
zwrócić się z podaniem do Sądu, który wydał orzeczenie, powołując się na w/w Rozporządzenie
oraz podając w jakim kraju UE przebywa zobowiązany do alimentów.
• poświadczenie zameldowania uprawnionego/ych do alimentów
• zaświadczenie o kontynuowaniu nauki – w przypadku uzyskania pełnoletniości przez uprawnione
do alimentów dziecko
• w przypadku istnienia zaległości alimentacyjnych, szczegółowe zestawienie, podpisane i opatrzone
datą (formularze zestawienia zaległości do pobrania w zakładce „druki do pobrania” lub osobiście
w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego)
• wskazać sposób przekazywania alimentów (płatność na konto lub czekiem), jeśli na konto, należy
podać nazwę i adres banku, kod BIC i IBAN, numer konta bankowego, na które mają być
przekazywane wyegzekwowane alimenty.

III. Wniosek o uzyskanie wyroku zasądzającego alimenty za granicą:
Należy podać dane takie jak w punkcie II niniejszej informacji oraz dołączyć następujące załączniki:
• dokumenty poświadczające datę rozwodu/separacji
• dokumenty poświadczające sytuację finansową (zaświadczenie o zarobkach, stanie rodzinnym
i majątkowym, ewentualnie zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty uzasadniające dochodzenie
roszczenia)
• dokumenty poświadczające sytuację finansowa osób których dotyczy wniosek (np. płacone
podatki, składki ubezpieczeniowe, rachunki, koszty leczenia, zadłużenie, wydatki na żywność
i odzież, naukę)
• poświadczenie zameldowania
• odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzeń dzieci (w celu dochodzenia
alimentów należy zwrócić się do USC o wydanie wielojęzycznego odpisu aktu), w przypadku
ustalenia ojcostwa lub uznania – zupełny odpis aktu urodzenia dziecka
• wskazanie kwoty alimentów, o którą się występuje
• wskazanie osób, na rzecz których mają zostać przyznane świadczenia alimentacyjne
• wskazanie z jakiego stosunku (rodzicielskiego, małżeńskiego, analogicznego do małżeńskiego,
powinowactwa) wynikają zobowiązania alimentacyjne
• zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
• w odpowiednim przypadku wskazanie przedstawiciela powoda (adwokata/radcy prawnego)
IV. Wniosek o zmianę wyroku zasądzającego alimenty:
Należy podać dane takie jak w punkcie II niniejszej informacji oraz dołączyć następujące załączniki
• odpis orzeczenia, które ma być zmienione
• wyciąg z orzeczenia, które mam być zmienione
• dokumenty poświadczające sytuację finansową (zaświadczenie o zarobkach, stanie rodzinnym
i majątkowym, ewentualnie zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty uzasadniające
dochodzenie roszczenia)
• dokumenty poświadczające sytuację finansowa osób których dotyczy wniosek (np. płacone
podatki, składki ubezpieczeniowe, rachunki, koszty leczenia, zadłużenie, wydatki na żywność
i odzież, naukę)
• dokumenty poświadczające zmianę dochodów lub wszelkie inne zmiany okoliczności
• poświadczenie zameldowania
• odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzeń dzieci (w celu dochodzenia
alimentów należy zwrócić się do USC o wydanie wielojęzycznego odpisu aktu), w przypadku
ustalenia ojcostwa lub uznania – zupełny odpis aktu urodzenia dziecka
• wskazanie o jaką zmianę wyroku ubiega się wnioskodawca (zmiana kwoty świadczeń
alimentacyjnych: zwiększenie, zmniejszenie, zmiana częstotliwości płatności, charakteru
płatności, ustanie zobowiązania alimentacyjnego)
• wskazanie osób, na rzecz których świadczenia alimentacyjne są należne
• zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, w przypadku osoby pełnoletniej uczącej się
• w odpowiednim przypadku wskazanie przedstawiciela powoda (adwokata/radcy prawnego)

Wniosek należy kierować do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, Oddział Administracyjny,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15 - 950 Białystok. W zależności od rodzaju żądania wniosek należy
zwięźle uzasadnić, podając wymagane dane i dołączając wymagane dokumenty, a następnie złożyć lub
przesłać pocztą, w jednym egzemplarzu, do w/w Sądu.
Szczegółowe informacje o sposobie dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od osób przebywających za
granicą można uzyskać pod numerami telefonów: (85)7459220, (85)7421517 lub osobiście w Referacie
Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Białymstoku, I piętro, pok.119, w godzinach godz. 8.00 – 15.00

