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pragniemy się podzielić ustaleniami Zespofu Ekspertów do Spľaw Alimentów,

powołanego przez Rzecznika Pľaw Dziecka i Rzęcznika Praw obywatelskich.

Wspólny dIa Rzęczników Zespőł zajmuje się problematyką zaspokojenia potrzeb

dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz eliminowania barieľ

utrudniaj ących ich skuteczną rcalízację.

W toku pľac nad tą problematyką ustalono, że nie wszystkie organy

wykonawcze gmin wywiązują się z nałożonego na nie obowiązku przekazywaĺia

danych o dłużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zespołu potwierdzajądane udostępniotęprzez biuro informacji gospodarczej.

obowiązek przekazywania informacji o zobowiązaniach dłużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biur informacji gospodarczej (Biura

Informacj i Gospodarczej InfoMonitoľ S'A., Kľaj owego Biura Informacj i Gospodarczej

S.A., Kľajowego Rejestru Dfugów Biuro Infonnacji Gospodarczej, ERIF Biuro

Informacji Gospodarczej),na podstawie art. Il pkt 4 ustawy z dĺia 20 lutego 2015 r.

o zmianie ustawy _ Kodeks karny oraz ĺiektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.

396), został ĺałożony na organ właściwy wierzyciela w rozumieniu ustawy z đĺia

28 lat Konv.encji
o Prawach Dziecka



J wrześrĺia2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z2017 r.

poz. 489, z pőźĺ. zm.), tj. wójta, burmistrza lub pľezydenta miasta, z ďĺiem 1 lipca

2015 r. Jak wynika z przekazaĺych przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

S.A. danych, obowiązek ten jest wykonyl,vany w 84%. oznacza to zatem, że aż w 160Á

nie jest on realizowany przez oľgany do tego zobowiązaĺe. Taka praktyka oľganów

wykonawczych gmin, realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest

niepľawidłowa i niezgodna z ceIami ustawy wyľażonymi w jej przepisach.

Wobęc powyższego, dzíałając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z drua

15 lipca 1987 r. oRzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U.22017 r.poz.958), i art.

10a ustawy z đĺia 6 styczĺia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dzięcka (Dz. U . z 2017 r. poz.

922), zwracamy się do Pana Wojewody, jako organu monitorującego realizację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe oraz ťĺnansującego z

budżetu państwa działania wobec dfużników alimentacyjnych oraz koszty obsfugi

świadczeń z funduszu alimentacyjnego' z prośbą o zajęcíe stanowiska w

przedstawionej sprawie. Prosimy o wyjaśnienie przyczyĺ, któľe powodują że ĺie
wszyscy zobowięani realizują ustawowy obowiązek przekazywania danych

dłużników alimentacyj nych do rej estrów informacj i gospodarczej .
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pragniemy się podzielić ustaleniami Zespołu Ekspeĺtów do Spraw Alimentów,

powołanego przez Rzęcznika Pľaw Dzięcka i Rzecznika Pľaw obywatelskich.

Wspólny dla Rzęczników Zespőł zajmuje się problematyką zaspokojenia potrzeb

đzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz ęliminowania baľier

utrudniaj ących ich skuteczną r ealizacj ę.

W toku prac nad tą problematyką ustalono, że nie wszystkie organy

wykonawcze gmiĺ wywiązują się z nałożonego na nie obowiązku przekazywaĺia

danych o dfużnikach alimentacyjnych do ľejestrów informacji gospodarczej. Ustalenia

Z esp ofu p otwi erdzaj ą dane udostępnio Le przęz biuľo informacj i gospodaľczej .

obowiązek przekazywaĺia informacji o zobowiązaniach dfużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biur informacji gospodarczej (Biura

Informacj i Gospodaľczej InfoMonitor S.A., Kraj owego Biura Infoľmacj i Gospodarczej

s.A., Kĺajowego Rejestru Dfugów Biuľo Informacji Gospodarczej, ERIF Biuro

Informacji Gospodarczej),ĺa podstawie aľt. 11 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o zmianie ustawy _ Kodeks karny oľaz niektórych innych ustaw (Dz. U . z 2015 r. poz.

396), został ĺałożoĺy na organ właściwy wierzyciela w ľozumieniu ustawy z dĺia

28 lat Konwencji
o Prawach Dzieckaa



7 wrześĺia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.

poz. 489, z pőźĺ. zm.), tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z dniem 1 lipca

2015 r. Jak wynika z przekazanychprzęZ Biuro Informacji Gospodaľczej InfoMonitoľ

S.A. danych, obowiązek ten jest wykonywany w 84oÁ. oznacza to zatem, że aż w 160Á

nie jest on realizowany przez oľgany do tego zobowiązane. Taka praktyka organów

wykonawczych gmiĺ, realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest

niepľawidłowa i niezgodna z cęlami ustawy wyrażonymi w jej przepisach.

Wobec powyższego, dzíałając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z đnia

15 lipca 1987 t. o Rzeczniku Praw obywatelskich (Dz. U.z2017 Í.poz.958), i art.

10a ustawy z dnia 6 styczĺia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz.

922), zwracamy się do Pana Wojewody, jako organu monitorującego realizację

świadczeń z funduszu alimęntacyjnego przęz organy właściwe oraz ťtĺansującego z

budżetu państwa đziałania wobec dłużników alimentacyjĺych oraz koszty obsfugi

świadczeń z funduszu alimentacyjnego' z prośbą o zajęcíe stanowiska w

przedstawionej sprawie. Prosimy o wyjaśnieníe przyczyn które powodują że rĺię

wszyscy zobowiązani ľealizują ustawowy obowiązek przekazywania danych

dłużników al imentacyj nych do ľej e stľów informacj i gosp odarczej .
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pragniemy się podzielić ustalenĺami Zespołu Ekspertów do Spraw Alimentów,

powołanego przez Rzecznika Pľaw Dzięcka i Rzecznika Praw obywatelskich.

Wspólny dla Rzeczników Zespőł zajmuje się problematyką zaspokojenia potrzeb

dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oÍaz eliminowania barieľ

utrudniaj ących ich skuteczną r ealizacj ę.

W toku prac nad tą problematyką ustalono, że nie wszystkie organy

wykonawcze gmiĺ wywiązują się z nałożonego na nie obowiązku przekazywaĺia

danych o dłużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zespołupotwierdzajądane udostępnioÍepÍzez biuro informacji gospodarczej.

obowiąek przekazywatia informacji o zobowiązaniach dłużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biur informacji gospodarczej (Biuľa

Informacj i Gospodaľczej InfoMonitor S.A.' Kraj owego Biuľa Informacj i Gospodaľczej

S.A., Krajowego Rejestru Długów Biuro Infoľmacji Gospodaľczej, ERIF Biuľo

Informacji Gospodarczej), ĺa podstawie aft. 11 pkt 4 ustawy z đĺta 20 lutego Ż015 r.

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz rlięktórych irľrych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.

396), został nałożoĺy na organ właściwy wieľzyciela w rozumieniu ustawy z dnla

7 wrześĺía 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alirnentów (Dz. U. z 2017 r.
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poz. 489, z pőźĺ. Zm.), tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z dĺiem 1 lipca

2015 r. Jak wynika z przekazaĺych przęz Biuro Informacji Gospodaľczej InfoMonitor

S.A. danych, obowiąek ten jest wykonywany w 84Yo. ozĺacza to zatem, że aż w l6Yo

nie jest on realizowany przez oľgany do tego zobowiązane. Taka praktyka oľganów

wykonawczych gmin, realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest

nieprawidłowa i niezgodna z cęIami ustawy wyrażonyrni w jej pľzepisach.

Wobec powyższego, đzĺałając na podstawie art. 13 ust. 1 puĺ Ż ustawy z dĺia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U.22017 r.poz.958), i art.

10a ustawy z dnia 6 styczrua 2000 r. oRzeczĺiku Pľaw Dziecka (Dz.U. z20l7 r. poz.

922), zwracamy się do Pana Wojewody, jako oľganu monitorującego realizację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe oraz ťĺnansującego z

budżetu państwa działania wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsługi

świadczeń z funduszu alimentacyjnego' z prośbą o zajęcie stanowiska V/

przedstawionej spľawie. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn, któľe powodują żę ĺię
wszyscy zobowiązaní realizują ustawowy obowiązek przekazywaĺia danych

dłużników alimentacyj nych do ľej estrów informacj i gosp od ar czej .
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pľagniemy się podzielió ustaleniamí Zespołu Ekspeľtów do Spraw Alimentów,

powołanego przez Rzecznika Praw Dzięcka i Rzecznika Praw obywatelskich.

Wspólny dla Rzeczników Zespőł zajmuje się problematyką zaspokojenia potrzeb

dzíeci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz eliminowania barier

utrudniaj ących ich skuteczną realizację.

W toku prac nad tą problematyką ustalono, że nie wszystkie organy

wykonawcze gmiĺ wywiązują się z nałożoĺego na nie obowiązku przekazywaĺia

danych o dfużnikach alimentacyjnych do ľejestrów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zespołu potwierdzają dane udostępnione ptzez biuľo informacji gospodaľczej.

obowiązek przekazywania informacji o zobowiązaniach dłużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biur informacji gospodarczej (Biura

Informacj i Gospodarczej InfoMonitor S.4., Kraj owego Biura Informacj i Gospodarczej

S.A., Kĺajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodaľczej, ERIF Biuro

Informacji Gospodaľczej),ĺa podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z dĺia 20 lutego 2015 r.

o zmianie ustawy _ Kodeks karny oľaz niektórych innych ustaw (Dz. U. z2015 r. poz.

396), został ĺałożoĺy na organ właściwy wierzyciela w rozumieniu ustawy z dnia

28 lat Konwencji
o Prawach Dziecka
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7 wrzęśĺia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 20|7 r.

poz. 489, z pőźĺ. zm.), tj. wójta, buľmistrza lub pľezydenta miasta, z dĺiem 1 lipca

2015 r. Jak wynikazprzekazaĺychprzez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

S.A. danych, obowiązek ten jest wykonywany w 84%. ozrlaczato zatem,że ażw |6Yo

nie jest on realizowany przęz organy do tego zobowíązaĺe. Taka praktyka organów

wykonawczych gmiĺ, realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest

nieprawidłowa i niezgodna z celami ustawy wyľażonyni w jej przepisach.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z ďnia

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw obywatelskich (Dz. U. z2017 Í. poz.958), i art.

10a ustawy z dĺia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U . z 2017 Í. poz.

922), zwracamy się do Pana Wojewody, jako oľganu monitorującego realizację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przęz organy właściwe oraz ťĺĺaĺsującego z

budżetu państwa działaĺía wobec dłużników alimentacyjĺych oraz koszty obsługi

świadczeń z funduszu alimentacyjnego' z prośbą o zajęcie stanowiska w

pľzedstawionej sprawie. Prosimy o wyjaśnienie ptzyczyrL' które powodują że ĺíe
wszyscy zobowiązani ľealizują ustawowy obowiązek przekazywaĺía danych

dłużników alimentacyj nych do rej estľów informacj i gospodarczej .
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pragniemy się podzielić ustalęniami Zespofu Ekspertów do Spraw Alimentów,

powołanego przęz Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw obywatelskich.

Wspólny dIa Rzęczników Zespőł zajmuje się problematyką zaspokojenia potľzeb

đzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz eliminowania baľier

utrudniaj ących ich skuteczną r ealizacj ę.

w toku prac nad tą problematyką ustalono, żę nie wszystkie organy

wykonawcze gmiĺ wywiąują się z ĺałożonego na nie obowiązku przekazywaĺia

danych o dfużnikach alimentacyjnych do rejestľów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zespofu potwierdzają dane udostępniofle przez biuro infoľmacji gospodaľczej.

obowiązek przekazywaĺia informacji o zobowíązaniach dłużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biur informacji gospodarczej (Biura

Informacj i Gospodarczej InfoMonitor S.A., Kraj owego Biura Infoľmacj i Gospodarczej

S.A., Kľajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej, ERIF Biuro

Informacji Gospodarczej),ĺa podstawie art. Il pkt 4 ustawy z dĺia 20 lutego 2015 r.

o zmianie ustawy _ Kodeks karny oraz rĺiektóľych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.

396), został nałożony na oľgan właściwy wieľzyciela w rozumieniu ustawy z dĺía

28 lat Konwencji
o Prawach Dzieckaa



7 września 2007 r. o pomocy osobom upľawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.

poz. 489, z pőźĺ. zm.), tj. wójta, burmistľza lub prezydenta miasta, z dĺiem 1 lipca

2015 r. Jak wynika z przekazaĺych przez Biuro Informacji Gospodaľczej InfoMonitor

S.A. danych, obowiązek ten jest wykonywany w 84oÁ. oznaczato zatem,że ażw 16%o

nie jest on realizowany ptzez organy do tego zobowięane. Taka praktyka oľganów

wykonawczych gmiĺ, realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest

nieprawidłowa i niezgodna z celami ustawy wyrażonymi w jej przepisach.

Wobec powyższego, đziałając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dĺia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Pľaw obywatelskich (Dz. U.z2017 r.poz.958), i art.

10a ustawy z đĺia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dzięcka (Dz. U. z2017 Í. poz.

922), zwÍacamy się do Pana Wojewody, jako organu monitorującego realizację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez oľgany właściwe oraz ťĺnansującego z

budżetu państwa ďziałarua wobęc dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsfugi

świadczeń z funduszu alimentacyjnego' z prośbą o zajęcie stanowiska w

przedstawionej spľawie. Pľosimy o wyjaśnienie przyczyĺ, któľe powodują że ĺię
wszyscy zobowiązani realizują ustawowy obowiązek przekazywania danych

dłużników alimentacyj nych do ľej estrów informacj i gospodarczej .
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pragniemy się podzielió ustaleniami Zespofu Ekspeľtów do Spraw Alimentów,

powołanego przez Rzęcznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw obywatelskich.

Wspólny đIa Rzęczników Zespőł zajmuje się pľoblematyką zaspokojenia potrzeb

dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oÍaz eliminowania baľięr

utrudniaj ących ich skuteczną realizację.

W toku prac nad tą pľoblematyką ustalono, że nie wszystkie organy

wykonawcze gmin wywiązują się z nałożonego na nie obowiązku przekazywania

danych o dfużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zespołu potwierdzajądane udostępnionęprzez biuro informacji gospodarczej.

obowiąek przekazywaĺia informacji o zobowiązaniach dłużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biur infoľmacji gospodaľczej (Biura

Infoľmacj i Gospodarczej InfoMonitor S.A., Kraj owego Biura Infoľmacji Gospodarczej

S'A., Kĺajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej, ERIF Biuro

Informacji Gospodarczej),ĺa podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 20115 r.

o zmianie ustawy - Kodeks karny oľaz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.

396), został nałożony na oľgan właściwy wierzyciela w ľozumieniu ustawy z ďnia

28 lat Konwencji
o Pľawach DzieckavO
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7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.

poz. 489, z pőźĺ. zm.), tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z dĺiem 1 lipca

2015 r. Jak wynika z przekazaĺychptzez Biuľo Informacji Gospodaľczej InfoMonitoľ

S.A. danych, obowiązektenjestwykonywanyw 84oÁ.ozĺaczatozatem,żeażw 160/o

nie jest on ľealizowany przez organy do tego zobowiązaĺe. Taka praktyka organów

wykonawczych gmiĺ, realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest

nieprawidłowa i niezgodna z celamiustawy wyľażonyrni w jej pľzepisach.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

15 lipca 1987 r. oRzeczĺiku Praw obywatelskich (Dz. U.z2017 r.poz.958)' i art.

10a ustawy z dĺia 6 styczrua 2000 r. oRzeczniku Praw Dzięcka (Dz. U. z2017 r. poz.

92Ż), zwracamy się do Pana Wojewody, jako organu monitorującego realizację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właŚciwe oraz ťĺnansującego z

budżetu państwa działaĺia wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsługi

świadczeń z funduszu alimentacyjnego' z prośbą o zajęcíe stanowiska w

przedstawionej spľawię. Prosimy o wyjaśnienie pÍzyczyrL, które powodują że nię

wszyscy zobowiązaru realizują ustawowy obowiązek przekazywaĺia danych

dłużników alimentacyj nych do rej estrów informacj i gospodarczej .
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pragniemy się podzielić ustaleniami Zespołu Ekspertów do Spraw Alimentów,

powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw obywatelskich.

Wspólny đIa Rzęczników Zespőł zajmuje się problematyką zaspokojenia potrzeb

đzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz eliminowania barier

utrudniaj ących ich skuteczną reaIízacj ę.

W toku prac nad tą problematyką ustalono, żę nie wszystkie organy

wykonawcze gmin wywiązują się z nałożonego na nie obowiązku przekazywaĺia

danych o dłużnikach alimentacyjnych do rejestľów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zespołu potwierdzajądane udostępnioruęprzez biuro infoľmacji gospodaľczej.

obowiązek przekazywaĺia informacji o zobowięaniach dfużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biur informacji gospodarczej (Biura

Informacj i Gospodarczej InfoMonitoľ S.A., Kraj owego Biuľa Informacj i Gospodarczej

S.A., Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodaľczej, ERIF Biuro

Informacji Gospodarczej),ĺa podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z ďĺia 20 lutego 2015 r.

o zmianie ustawy _ Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.

396), został nałożoĺy na oľgan właściwy wierzyciela w rozumieniu ustawy z đnia

28 lat Konwencji
o Pľawach DzieckawOat.



7 wruęśnía 2007 r. o pomocy osobom upľawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.

poz. 489, z pőźĺ. zm.), tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z dĺíem l lipca

2015 r. Jak wynika z przekazanychpÍzez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

S.A. danych, obowiązek ten jest wykonywany w 84Yo. oznaczato zatem, że ażw I6Yo

nie jest on realizowany pfzez organy do tego zobowiązane. Taka praktyka organów

wykonawczych gmin, reaIizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest

nieprawidłowa i niezgodna z celami ustawy wyrażon5rmi w jej przepisach.

Wobęc powyższego, đziałając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

15 lipca 1987 r. oRzeczniku Pľaw obywatelskich (Dz. U.z2017 r.poz.958), i art.

10a ustawy z dnia 6 styczĺia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka(Dz.U. z20l7 r. poz.

922), zwracamy się do Pana Wojewody, jako oľganu monitorującego realizację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przęz oľgany właściwe oraz ťĺnansującego z

budżętu państwa dzíałania wobęc dłużników alimentacyjĺych oraz koszty obsługi

świadczeń z funduszu alimentacyjnego' z prośbą o zajęcie stanowiska w

przedstawionej sprawie. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn, które powodują że ĺie
wszyscy zobowiązani realizują ustawowy obowiązek ptzekazywaĺia danych

dłużników alimentacyj nych do ľej estľów infoľmacj i gospodaľczej .
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pragniemy się podzielió ustaleniami Zespofu Ekspertów do Spraw Alimentów,

powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzęczĺika Praw obywatelskich.

Wspólny đIa Rzeczników Zespőł zajmuje się problematyką zaspokojenia potrzeb

dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych otaz eliminowania baľier

utrudniaj ących ich skuteczną r ealizacj ę.

W toku prac nad tą problematyką ustalono, że nie wszystkie organy

wykonawcze gmin wywiązują się z nałożonego na nie obowiązku przekazywania

danych o dłużnikach alimentacyjnych do rejestľów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zespołu potwieľdzajądane udostępnioÍeprzez biuro infoľmacji gospodaľczej.

obowiązek przekazywania informacji o zobowiązaniach dłużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biuľ informacji gospodarczej (Biura

Informacj i Gospodarczej InfoMonitor S.A.' Kraj owego Biura Infoľmacj i Gospodarczej

S.A., Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej, ERIF Biuro

Informacji Gospodaľczej), ĺa podstawie art. Ll pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o zmiaĺie ustawy - Kodeks karny oľaz niektórych innych ustaw (Dz. U . z 2015 Í. poz.

396), został nałożoĺy na oľgan właściwy wierzyciela w ľozumieniu ustawy z dĺia

28 lat Konwencji
o Prawach Dzieckaa



7 wrzęśnia 2007 r. o pomocy osobom upľawnionym do alimęntów (Dz. U. z 2017 r.

poz. 489, z pőźĺ. zm.), tj. wójta, burmistrza 1ub prezydenta miasta, z dniem 1 lipca

2015 r. Jak wynika z przekazanych przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

S.A. danych, obowiązek ten jest wykonywany w 84oÁ. ozĺacza to zatem, żę aż w l6Yo

nie jest on realizowany przez organy do tego zobowiązane. Taka praktyka organów

wykonawczych gmiĺ, realizljących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest

nieprawidłowa i niezgodna z celamiustawy wyrażoĺymi w jej przepisach.

Wobec powyższego, đziałając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Pľaw obywatelskich (Dz. U.z2017 r.poz.958), i art.

10a ustawy z đĺia 6 styczĺia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dzięcka (Dz. U. z 2017 r. poz.

922), zwÍacamy się do Pana Wojewody, jako organu monitorującego realizację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe oraz ťlnansującego z

budżetu państwa działania wobec dłużników alimentacyjĺych oraz koszty obsługi

świađczęn z funduszu alimentacyjnego' z prośbą o zajęcie stanowiska- w

pľzedstawionej sprawie. Prosimy o wyjaśnienie pÍzyczw, które powodują że nie

wszyscy zobowięani reaIirują ustawowy obowiązek przekazywania danych

dłużników alimentacyj nych do rej estrów informacj i gospodarczej .
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pragniemy się podzielić ustaleniami Zespołu Ekspeľtów do Spraw Alimentów,

powołanego pÍzez Rzecznika Praw Dzíecka i Rzecznika Praw obywatelskich.

Wspólny dla Rzęczników Zespőł zajmuje się problematyką zaspokojenia potrzeb

dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oÍaz eliminowania barier

utrudniaj ących i ch skuteczną r ealizacj ę.

w toku prac nad tą problematyką ustalono, że nie wszystkie organy

wykonawcze gmin wywiązują się z nałożonego na nie obowiązku przekazywaĺia

danych o dłużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zespofu potwieľdzajądane udostępnioÍLeprzez biuro informacji gospodarczej.

obowiązek przekazywaĺia informacji o zobowiązaniach dfużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biur informacji gospodarczej (Biura

Informacj i Gospodarczej InfoMonitor S.A., Kĺaj owego B iura Informacj i Gospodarczej

S.A., Kľajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej, ERIF Biuro

Informacji Gospodarczej),na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z đĺia 20 lutego 2015 r.

o zmianie ustawy - Kodeks karny oľaz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.

396), został ĺałożony na oľgan właściwy wierzyciela w ľozulnieniu ustawy z dnia

28 lat Konwencji
o Prawach Dzieckauaat a



7 września Ż001 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.

poz. 489, z pőżĺ. zm.), tj. wójta, burmistrza lub pľezydenta miasta, z đniem l lipca

2015 r. Jak wynika z przekazaĺychprzez Biuľo Infoľmacji Gospodarczej InfoMonitor

S.A. danych, obowiązek ten jest wykonywany w 84oÁ. oznaczato zatem, że ażw I6Yo

nie jest on realizowany przęz organy do tego zobowiązanę. Taka praktyka organów

wykonawczych gmin, realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest

nieprawidłowa i niezgodna z celami ustawy wyrażonymi w jej przepisach.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. |3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dĺia
15 lipca |987 r. o Rzeczniku Pľaw obywatelskich (Dz. U.z2017 r.poz.958), i aľt.

10a ustawy z drua 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z2017 Í. poz.

922), zwracamy się do Pana Wojewody, jako oľganu monitorującego rcalizację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe oraz ťtnaĺsującego z

budżetu państwa działaĺla wobec dłużników alimentacyjĺych oruz koszty obsługi

świadczeń z funduszu alimentacyjnego' z pľośbą o zajęcie stanowiska w

pľzedstawionej sprawie. Prosimy o wyjaśnienie przyazyÍl, któľe powodują żę nie

wszyscy zobowiązaĺi realizują ustawowy obowiązek przekazywaĺia danych

dfu żników alimentacyj nych do rej estrów infoľmacj i gospodarczej .
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pragniemy się podzielió ustaleníami Zespołu Ekspeľtów do Spraw Alimentów,

powołanego pÍZez Rzecznika Praw Dzięcka i Rzecznika Praw obywatelskich.

Wspólny đIa Rzeczników Zespőł zajmuje się problematyką zaspokojenia potľzeb

dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz eliminowania barier

utrudniaj ących ich skuteczną r ealizacj ę.

W toku prac nad tą problematyką ustalono, że nie wszystkie organy

wykonawcze gmiĺ wywiązują się z nałożoĺego na nię obowiązku ptzekazywania

danych o dfużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zespołu potwierdzajądane udostępnioÍeprzez biuro informacji gospodarczej.

obowiąek przekazywania informacji o zobowięaĺiach dŁużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biuľ informacji gospodaľczej (Biuľa

Informacj i Gospodarczej InfoMonitor S.A., Kraj owego Biura Informacj i Gospodarczej

S.A., Kľajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej' ERIF Biuľo

Informacji Gospodaľczej), ĺa podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z dĺla 20 lutego 2015 r.

o zmianię ustawy _ Kodeks karny oraz nięktórych innych ustaw (Dz. U . z 2015 r. poz.

396), został nałożony na organ właściwy wierzycíela w ľozumieniu ustawy z đnía

J wrzęśnia 2007 r. o pomocy osobom upľawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.

28 lat Konwencji
o Prawach Dzieckavl

at.



poz. 489, z pőźn. zm.), tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z ďniem 1 lipca

2015 r. Jak wynika z przekazanychprzez Biuro Informacji Gospodaľczej InfoMonitoľ

S.A. danych, obowiązek ten jest wykonywany w 84%. ozĺacza to zatem, że aż w 160Á

nie jest on realizowany przez organy do tego zobowiązane. Taka pľaktyka organów

wykonawczych gmin, rea|inljących świadczęnia z funduszu alimentacyjnego, jest

nieprawidłowa i niezgodna z cęIami ustawy wyrażonymi w jej przepisach.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dĺia
15 lipca 1987 r. o Rzęczniku Praw obywatelskich (Dz. U. z20|7 Í. poz.958)' i art.

10a ustawy z ďnia 6 styczrua 2000 r. o Rzęczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz.

922), zwracamy się do Pana Wojewody, jako organu monitorującego ľealizację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe oruz ťĺnansującego z

budżetu państwa działania wobec dfużników alimentacyjnych oraz koszty obsfugi

świadczeń z funduszu alimentacyjnęgo' z prośbą o zajęcie stanowiska w

przedstawionej sprawie. Prosimy o wyjaśnienie przyczyĺ, któľe powodują że ĺíę
wszyscy zobowiązaĺi reaIizują ustawowy obowiąek przekazywaĺia danych

dłużników alimentacyj nych do rej estrów informacj i gospodarczej .
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pragniemy się podzielić ustaleniami Zespołu Ekspertów do Spraw Alimentów,

powołanego pÍzęz Rzecznika Pľaw Dziecka i Rzecznika Praw obywatelskich.

Wspólny dla Rzeczników Zespőł zajmuje się problematyką zaspokojenia potrzeb

dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz eliminowania barieľ

utrudniaj ących ich skuteczną r ealizacj ę.

w toku prac nad tą problematyką ustalono, żę nie wszystkie oľgany

wykonawcze gmin wywiązują się z nałożonego na nie obowiązku przekazywaĺia

danych o dfużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zesp ofu p otwierdzaj ą dane udostępnio nę przęz biuľo infoľmacj i g o spo darczej .

obowiązek przekazywania informacji o zobowiązaniach dfużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biuľ informacji gospodarczej (Biura

Informacj i Gospodarczej InfoMonitor S.A., Kľaj owego Biura Infoľmacj i Gospodarczej

S.A., Kĺajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodaľczej, ERIF Biuro

Informacji Gospodarczej), na podstawie aľt. 11 pkt 4 ustawy z ďĺia 20 lutego 2015 r.

o zmianie ustawy _ Kodeks karny oraz niektórych irmych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.

396), został ĺałożoĺy na organ właściwy wierzyciela w rozumieniu ustawy z dĺia
7 września 2007 ľ. o pomocy osobom upľawnionyrn do alimentów (Dz. U. z 2017 r.

28 lat Konwencji
o Prawach Dziecka
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poz. 489, z pőźrl. zm.), tj. wójta, burmistrza lub pľezydenta miasta, z đniem 1 lipca

20|5 r. Jak wynika z przekazaĺychprzez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitoľ

S.A. danych, obowiązek ten jest wykonywany w 84%. ozĺaczato zatem, że ażw 16%o

nie jest on ľealizowany przez organy do tego zobowiązane. Taka praktyka oľganów

wykonawczych gmin, realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest

nieprawidłowa i niezgodna z celami ustawy wyľażonymi w jej przepisach.

Wobec powyższego, đzĺałając na podstawie art. 13 ust. 1 pktZ ustawy z đrria

15 lipca 1987 r. o Rzęczniku Praw obywatelskich (Dz. U. z20ĺ7 r.poz.958), i aľt.

10a ustawy z ďrua 6 styczĺia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz.

922), zwracamy się do Pana Wojewody, jako organu monitorującego realizację

świadczeń z funduszu alimentacyjrLęgo przez oÍgaÍIy właściwe oraz ťĺĺaĺsującego z

budżetu państwa đziałania wobec dfużników alimentacyjĺych oraz koszty obsługi

świadczeń z funduszu alimentacyjnego' z prośbą o zajęcie stanowiska w

przedstawionej sprawie. Prosimy o wyjaśnienie ptzyczyn, które powodują że níę

wszyscy zobowiązani realizują ustawowy obowiązek przekazywania danych

dłużników alimentacyj nych do rej estrów informacj i gospodaľczej .
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pragniemy się podzielić ustalenlami Zespołu Ekspeľtów do Spraw Alimentów,

powołanego pÍzęz Rzęczĺika Pľaw Dziecka i Rzecznika Praw obywatelskich.

Wspólny dla Rzeczników Zespőł zajmlje się problematyką zaspokojenia potrzeb

đzieci upľawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz eliminowania barier

utrudniaj ących ich skuteczną r ealizacj ę.

w toku pľac nad tą problematyką ustalono, żę nie wszystkie organy

wykonawcze gmin wywiąują się z ĺałożonego na nie obowiązku przekazywaĺia

danych o dłużnikach alimentacyjnych do rejestľów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zespołu potwierdzajądane udostępnioĺęprzęz biuro informacji gospodarczej.

obowiązek przekazywania informacji o zobowiązaniach dłużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biur infonnacji gospodarczej (Biura

Infoľmacj i Gospodarczej InfoMonitor S.A., Kraj owego Biura Informacji Gospodarczej

S.A., Kľajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej, ERIF Biuro

Informacji Gospodarczej), ĺa podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z dĺia 20 lutego 2015 r.

o zmianie ustawy _ Kodeks kamy oraz niektóľych innych ustaw (Dz. U. z2015 r. poz.

396), został nałożony na organ właściwy wierzyciela w rozumieniu ustawy z dnia
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7 wrzęśnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.

poz. 489, z pőźn. zm.), tj. wójta, buľmistrza lub prezydenta miasta, z dniem 1 lipca

2015 r. Jak wynika z przekazanychprzęz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

S.A. danych, obowiązek ten jest wykonywany w 84%. oznaczato zatem,żę ażw 160Á

nie jest on realizowany przez organy do tego zobowiązaĺe. Taka praktyka oľganów

wykonawczych gmin, realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest

nieprawidłowa i niezgodna z celamiustawy wyľażonymi w jej przepisach.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. l pkt 2 ustawy z dĺia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw obywatelskich (Dz. U. z2017 Í. poz.958), i art.

10a ustawy z dnia 6 styczrua 2000 r. o Rzęczniku Praw Dziecka (Dz. U. z2017 r. poz.

922), zwracamy się do Pana Wojewody, jako organu monitorującego rea|izację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego pÍzęz organy właściwe oraz ťĺnansującego z

budżetu państwa działaĺia wobec dfużników alimentacyjĺych oraz koszty obsługi

świadczeń Z funduszu alimentacyjnego' z prośbą o zajęcie stanowiska w

przedstawionej sprawie. Prosimy o wyjaśnienie przyczyrL, które powodują że ĺie
wszyscy zobowiązaní realízl$ą ustawowy obowiązek przekazywaĺia danych

dłużników alimentacyj nych do rej estrów informacj i gosp odarczej .
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pragniemy się podzielić ustaleniami Zespofu Ekspertów do Spraw Alimentów,

powołanego przez Rzeczĺika Praw Dziecka i Rzecznika Praw obywatelskich.

Wspólny dla Rzęczników Zespőł zajmuje się problematyką zaspokojenia potľzeb

dzięci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oÍaz eliminowania barier

utrudniaj ących ich skuteczną realizację.

W toku prac nad tą problematyką ustalono, żę nie wszystkie organy

wykonawcze gmin wywiązują się z nałożoĺego na nie obowiąku przekazywaĺia

danych o dłużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zespołu potwierdzajądane udostępniorĺeprzez biuľo informacji gospodarczej.

obowiązek ptzekazywania informacji o zobowíązaĺiach dłużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biur informacji gospodarczej (Biura

Infonnacj i Gospodarczej InfoMonitor S.A., Kraj owego B iura Informacj i Gospodarczej

S.A., Kľajowego Rejestru Dfugów Biuľo Informacji Gospodaľczej, ERIF Biuľo

Informacji Gospodarczej),ĺa podstawie art. 1l pkt 4 ustawy z dĺĺa 20 lutego 2015 r.

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych irrnych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.

396), został ĺałożony na oľgan właściwy wierzyciela w rozumięniu ustawy z đĺia

28 lat Konwencji
o Pľawach Dzieckavaat .



7 wrześĺia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.

poz. 489, z pőźn. zm.), tj. wójta, buľmistrza lub prezydenta miasta, z đniem 1 lipca

2015 r. Jak wynika z przekazanych pÍzez Biuľo Infoľmacji Gospodaľczej InfoMonitor

S.A. danych, obowiązektenjest wykonywany w 84o/o. oznaczato zatem, że aż w 160Á

nie jest on realizowany pÍzęz organy do tego zobowiązane. Taka praktyka oľganów

wykonawczych gmiĺ, rea|inljących świadczenia z funduszu alimentacyjnego' jest

nieprawidłowa i niezgodna z celami ustawy wyľażonymi w jej przepisach.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dĺia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U.z2017 r.poz.958), i art.

10a ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. oRzeczniku Praw Dzięcka (Dz. U. z20I7 r. poz.

922), zwÍacamy się do Pana Wojewody, jako organu monitorującego realizację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego pÍzez organy właściwe oraz ťlnaĺsującego z

budżetu państwa działania wobęc dłużników alimentacyjĺych oraz koszty obsfugi

świadczeń z funduszu alimentacyjnego' Z prośbą o zajęcie stanowiska w

przedstawionej sprawie. Prosimy o wyjaśnienie przyczyÍL, któľe powodują że ĺię
wszyscy zobowięaĺi realizują ustawowy obowiązek przekazywaĺia danych

dłużników alimentacyj nych do ľej estrów informacj i gosp odaľczej .
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pragniemy się podzielió ustaleniami Zespołu Ekspertów do Spľaw Alimentów,

powołanego przez Rzęczníka Praw Dziecka i Rzęcznika Praw obywatelskich.

Wspólny dla Rzeczników Zespőł zajmuje się problematyką zaspokojenia potrzeb

dzteci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz eliminowania barier

utrudniaj ących ich skuteczną r ealizacj ę.

W toku prac nad tą problematyką ustalono, żę nie wszystkie organy

wykonawcze gmin wywiązują się z ĺałożonego na nie obowiązku przekazywaĺta

danych o dłużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zespołu potwierdzajądane udostępnionęprzęz biuro infoľmacji gospodarczej.

obowiązek przekazywatia informacji o zobowiązaniach dfużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biur informacji gospodarczej (Biura

Informacj i Gospodarczej InfoMonitor S.A., Kľaj owego Biuľa Informacj i Gospodarczej

S.A.' Kľajowego Rejestru Dfugów Biuro Informacji Gospodaľczej, ERIF Biuro

Informacji Gospodaľczej),ĺa podstawie art. 1l pkt 4 ustawy z đĺia 20 lutego 2015 r.

o zmianie ustawy - Kodeks karny oľaz niektóľych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.

396), został nałożony na oľgan właściwy wierzyciela w ľozumieniu ustawy z dnia

28 lat Konwencji
o Pľawach Dziecka



7 wrzęśĺia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.

poz. 489, z pőźĺ. zm.), tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z dniem 1 lipca

2015 r. Jak wynika z przekazanychprzez Biuro Infoľmacji Gospodarczej InfoMonitoľ

S.A. danych, obowiązek ten jest wykonywany w 84%. Oznaczato zatem,żę ażw 160/o

nie jest on realizowany przez oľgany do tego zobowięane. Taka praktyka organów

wykonawczych gmin, realízujących świadczęnia z funduszu alimentacyjnego, jest

nieprawidłowa i niezgodna z cęIamí ustawy wyrażonymi w jej przepisach.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw obywatelskich (Dz. U. z2017 Í.poz.958), i art.

10a ustawy z drlia 6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dzíecka (Dz. U. z2017 r. poz.

922)' zwracamy się do Pana Wojewody, jako organu monitorującego realizację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe oraz ťlnaĺsującego z

budżetu państwa đziałaĺlla wobec dfużników alimentacyjĺych oraz koszty obsługi

świadczeń z funduszu alimentacyjnego' Z prośbą o zajęcie stanowiska w

przedstawionej sprawie. Prosimy o wyjaśnienie ptzyczyt, któľe powodują że ĺię
wszyscy zobowiązani rcalizują ustawowy obowiązek przekazywania danych

dfu żników alimentacyj nych do rej estrów infoľmacj i gospodaľczej .
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pľagniemy się podzielić ustaleniami Zespofu Ekspertów do Spľaw Alimentów'

powołanego przęz Rzecznika Praw Dzięcka i Rzecznika Pľaw obywatelskich.

Wspólny đIa Rzeczników Zespőł zajmuje się problematyką zaspokojenia potrzeb

dzlecí uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz eliminowania barięr

utrudniaj ących ich skuteczną reaLizację.

W toku prac nad tą pľoblematyką ustalono, że nie wszystkie oľgany

wykonawcze gmiĺ wywiązują się z nałożonego na nię obowiązku przekazywania

danych o dłużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zespofu potwierdzajądane udostępniorleprzęz biuro informacji gospodaľczej.

obowiązek przekazywania informacji o zobowięaniach dłużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biuľ informacji gospodarczej (Biura

Informacj i Gospodarczej InfoMonitor S.A., Kraj owego Biura Infoľmacj i Gospodarczej

S.A., Kľajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej, ERIF Biuro

Infonnacji Gospodarczej), rla podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z dĺia 20 lutego 20|5 r.

o zĺnianie ustawy - Kodeks karny oraz nięktóľych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.

396), został ĺałożony na organ właściwy wierzycieIa w ľozumieniu ustawy z dĺia

28 lat Konwencji
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7 wrześĺia 2007 t. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.

poz. 489, z pőźĺ. zm.), tj. wójta, buľmistrza lub prezydenta miasta, z dĺtjem 1 lipca

2015 r. Jak wynikazprzekazanychprzez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

S.A' danych, obowiązek ten jest wykonywany w 84%. ozĺaczato zatem,żę ażw 160Á

nie jest on realizowany przez oľgany do tego zobowięaĺe' Taka pľaktyka oľganów

wykonawczych gmin, realízujących świadczenia z funđuszu alimentacyjnego, jest

nieprawidłowa i niezgodna z cęIami ustawy wyrażonymi w jej przepisach.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z drua

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U.z2017 r.poz.958), i art.

10a ustawy z đrua 6 stycznia 2000 r. oRzęczniku Pľaw Dzíęcka (Dz.U. z2017 r. poz.

922), zwracamy się do Pani Wojewody, jako organu monitorującego realizację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego pÍzez organy właściwe oraz ťĺĺaĺsującego z

budżetu państwa działaĺia wobec dfużników alimentacyjĺych oraz koszty obsługi

świadczeí z funduszu alimentacyjnego' z prośbą o zajęcle stanowiska w

pľzedstawionej sprawie. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn, które powodują że nie

wszyscy zobowiązaĺi realizują ustawowy obowiązek przekazywaĺia danych

dłużników alimentacyj nych do ľej estrów infoľmacj i gospodaľczej'
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pľagniemy się podzielić ustalęniami Zespołu Ekspeľtów do Spraw Alimentów,

powołanego przęz Rzeczníka Pľaw Dzięcka i Rzecznika Pľaw obywatelskich.

Wspólny ďIa Rzęczników Zespőł zajmuje się problematyką zaspokojenia potrzeb

dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz eliminowania barier

utrudniaj ących ich skuteczną r eaIizacj ę.

w toku prac nad tą problematyką ustalono, że nie wszystkie organy

wykonawcze gmin wywiązują się z nałożoĺego na nie obowiązku przekazywania

danych o dfużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej. Ustalenia

Zespołu potwierdzajądane udostępnioneprzez biuro informacji gospodarczej.

obowiązek przekazywania informacji o zobowięaniach dfużnika

alimentacyjnego do wszystkich istniejących biuľ informacji gospodarczej (Biuľa

Informacj i Gospodarczej InfoMonitor S.A., Kraj owego Biuľa Informacj i Gospodaľczej

S.A., Kľajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodaľczej, ERIF Biuro

Informacji Gospodarczej),ĺa podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z đnia 20 lutego 2015 r.

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz nięktórych innych ustaw (Dz.IJ. z 20Í5 r. poz.

396), został nałożony na organ właŚciwy wierzyciela w ľozumieniu ustawy z đnia

28 lat Konwencji
o Prawach Dziecka
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7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r.

poz. 489, z pőźn. zm.), tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z dniem 1 lipca

2015 r. Jak wynika z przekazaĺych przęz Biuro Infoľmacji Gospodarczej InfoMonitor

S.A. danych, obowiązektenjestwykonywanyw 84o/o.ozĺaczatozatem,żeażw 160Á

nie jest on realizowany przez organy do tego zobowiązane. Taka praktyka organów

wykonawczych gmin, realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest

niepľawidłowa i niezgodna z celami ustawy wyrażonymi w jej przepisach.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt Ż ustawy z ďĺia

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U.z2017 r.poz.958), i art.

10a ustawy z dĺia 6 styczĺia 2000 ľ. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz.

922), zwraaamy się do Pani Wojewody, jako organu monitorującego realizację

świadczeń z funduszu alimentacyjnego pÍzez organy właściwe oraz ťĺnansującego z

budżętu państwa działarlia wobec dfużników alimentacyjĺych oraz koszty obsługi

świadczeń z funduszu alimentacyjnego' z prośbą o zajęcie stanowiska w

przedstawionej sprawie. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn, które powodują żę níę

wszyscy zobowiązani reaLizują ustawowy obowiązek przekazywania danych

dłużników alimentacyj nych do rej estrów informacj i gospodarczej .
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