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Informacje o procesie  
kontroli administracyjnej

Możesz złożyć wniosek o ponowną kontrolę administracyjną, jeżeli uważasz, że nie jesteś winien/winna kwoty 
wsparcia określonej w załączonym Powiadomieniu specjalnym. Wniosek ten musi mieć formę pisemną. Można 
użyć formularza znajdującego się na odwrocie tej strony.  W celu wypełnienia formularza wykonaj trzy (3) kroki:  

1. Zaznacz (√) odpowiednie pola w formularzu, aby:
• określić swoje argumenty obrony i dokumentację dołączoną na poparcie swoich

argumentów. Jeśli dostarczasz dokumentację, która nie jest wymieniona na liście,
zaznacz pole „inne” i krótko opisz dokumentację.

• Poproś o spotkanie, jeśli nie posiadasz pisemnej dokumentacji lub jeśli musisz
przedstawić dowody inne niż dokumenty pisemne na poparcie swoich argumentów
obrony. Powiadomimy Cię o dacie i godzinie spotkania.

• Poproś, aby kontrola została przeprowadzona przez stan, który wydał nakaz
alimentacyjny, jeśli nie został on wydany w stanie Nowy Jork. Skontaktujemy się z drugim
stanem w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania pisemnego wniosku i zostaniemy
powiadomieni przez drugi stan o czasie i miejscu kontroli administracyjnej.

2. Podaj następujące informacje na dole formularza:
• identyfikator sprawy w stanie Nowy Jork (podany w Powiadomieniu specjalnym);
• nazwa okręgu (podana w Powiadomieniu specjalnym) oraz
• Twoje dane osobowe/kontaktowe.

3. Wyślij wypełniony formularz i dokumentację na adres podany u góry Powiadomienia
specjalnego.

W trakcie kontroli administracyjnej może Cię reprezentować adwokat lub inna osoba. 

Otrzymasz od nas pisemną decyzję, w której stwierdzimy, czy zgadzamy się z Twoim stanowiskiem. 
Nasza decyzja będzie oparta wyłącznie na analizie dokumentacji SCU, wszelkich pisemnych dokumentów 
przedłożonych przez Ciebie oraz, jeśli ma to zastosowanie, wszelkich dowodów przedstawionych na 
wnioskowanym spotkaniu. Nasza pisemna decyzja będzie ostatecznym ustaleniem administracyjnym. 
Jeśli uznamy, że zaświadczenie o potrąceniu zwrotu podatku/odmowie wydania paszportu nie powinno 
nastąpić, w całości lub w części, dokonamy korekty zaświadczenia. Jeśli potrącenie już nastąpiło, zwrócimy 
Ci kwoty, które zostały nieprawidłowo potrącone. Po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia administracyjnego 
można wystąpić o kontrolę sądową orzeczenia zgodnie z art. 78 zasad i przepisów procedury cywilnej stanu 
Nowy Jork w terminach przewidzianych prawem.
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Wniosek o kontrolę administracyjną zaświadczenia o alimentach 
z tytułu potrącenia zwrotu podatku/odmowy wydania paszportu
PRZED WYPEŁNIENIEM TEGO FORMULARZA - zapoznaj się z treścią na drugiej stronie tego formularza w celu uzyskania informacji 
dotyczących kontroli administracyjnej oraz dalszych instrukcji.

Przed złożeniem jakiejkolwiek pisemnej dokumentacji lub stawieniem się na zaplanowanym spotkaniu, Ty lub Twój przedstawiciel może 
zapoznać się z dokumentacją płatności prowadzoną przez Dział Windykacji Alimentów dotyczącą proponowanego zaświadczenia  
i uzyskać ich kopię.

Uważam, że nie jestem winien/winna kwoty alimentów wskazanej w powiadomieniu specjalnym. Chcę zakwestionować  
zaświadczenie: 1) w oparciu o argumenty obrony i na podstawie dokumentacji zaznaczonej poniżej oraz 2) załączonej dokumentacji. 

1. Nie jestem osobą zidentyfikowaną jako winną alimentów, co potwierdza:
kopia mojego prawa jazdy lub dowodu tożsamości; 

kopia mojego paszportu lub karty ubezpieczenia społecznego;

inne (proszę określić)

2. Nie mam sądowego nakazu płacenia alimentów lub mój nakaz alimentacyjny został uchylony, zakończony lub nigdy nie
został wydany przez sąd i nie mam żadnych zaległości alimentacyjnych/przedawnionych alimentów, co potwierdza:

kopia postanowienia sądu o uchyleniu lub zakończeniu obowiązywania mojego nakazu alimentacyjnego;

inne (proszę określić)

3. Kwota wykazana jako należna jest nieprawidłowa, ponieważ płatność lub płatności, których dokonałem(-am) nie zostały 
zaksięgowane na moim rachunku, kwota nie została dokładnie obliczona lub mój nakaz sądowy został zmieniony, co potwierdza: *

kopia (przód i tył) anulowanego czeku lub przekazu pieniężnego, który został wpłacony przez 
agencję ds. alimentów na dzieci, ale nie został zaksięgowany na moim rachunku

dokumentacja, która potwierdza moje twierdzenie, że kwota moich alimentów nie została dokładnie obliczona

kopia mojego orzeczenia sądowego zmieniającego mój nakaz alimentacyjny lub ustalający należną kwotę

inne (proszę określić)
*Jeśli dostarczona dokumentacja nie kwestionuje całej należnej kwoty, włączam płatność na kwotę, którą jestem winien/winna
i odzwierciedlam tę kwotę na kuponie płatności (dołączonym do powiadomienia specjalnego), oraz wysyłam płatność zgodnie z instrukcjami
na kuponie rozliczeniowym.

4. Nakaz alimentacyjny sądu stanu Nowy Jork obejmuje stwierdzenie zaległości oraz fakt, że sąd uwzględnił przewidywane
zwroty podatku przy ustalaniu kwoty okresowych płatności na poczet tych zaległości oraz stanowi, że takie zaległości nie
podlegają poświadczeniu w procesie potrącania zwrotu podatku, a ja dokonałem(-am) wszystkich okresowych płatności,
co potwierdzą:

kopia mojego orzeczenia sądowego popierająca mój wniosek; oraz,

kopia (przód i tył) moich anulowanych czeków lub przekazów pieniężnych dowodzących, że dokonałem(-am) 
moich okresowych płatności; lub
kopia otrzymanych pism o potrąceniu zwrotu podatku, potwierdzających, że moje zwroty podatku zostały zaliczone 
na poczet mojej sprawy o alimenty na dziecko.

5. Wnioskuję o wyznaczenie spotkania w celu omówienia tej sprawy.

6. Mój nakaz alimentacyjny nie został wydany w stanie Nowy Jork i proszę, aby kontrolę przeprowadził stan, który wydał nakaz
alimentacyjny.

Wypełnione i przesłane przez:

Identyfikator sprawy w stanie Nowy Jork: Okręg:

Imię i nazwisko drukowanymi literami: Numer ubezpieczenia społecznego:

Podpis: Telefon:

Adres: Data:
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