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W odpowiedzi na pismo znak: V.7100.6.2017.JF i ZSS.422.12.2017.KT w sprawie 

realizacji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jako organu właściwego wierzyciela 

_w rozumieniu_ ustawy ,z, dnia 7 września :2007- r o pomocy .osobom -uprawnionym_ 

do alimentów (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 489, ze zm.), zwanej dalej „ustawą", obowiązku 

przekazywania informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do wszystkich 

istniejących biur informacji gospodarczej informuję, co następuje. 

W latach 2015 - 2017 kontrolerzy z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili 27 kontroli z zakresu warunków 

nabywania prawa do świadczeń  pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów, zasad i trybu postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania 

świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz działań  podejmowanych wobec dłużników 

alimentacyjnych. W toku kontroli w badanych przypadkach nie stwierdzono 

nieprawidłowości polegającej na braku przekazywania do biur informacji gospodarczej, 

informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, 

wynikających z tytułów obejmujących: 

należności z tytułu świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, wypłaconych osobie 

uprawnionej na podstawie ustawy, 

należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wypłaconych osobie uprawnionej 

na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników 



alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w razie powstania zaległości za okres dłuższy 

niż  6 miesięcy. 

Na podstawie kwartalnych zbiorczych sprawozdań  z realizacji zadań  przewidzianych 

w ww. ustawie ustalono, że do rejestrów informacji gospodarczej przekazano odpowiednio: 

w 2015 r. - 23 393; w 2016 r. - 62 215; oraz w 2017 r. - 55 492 informacje. 

W celu przypomnienia organom wykonawczym gmin o obowiązku przekazywania 

danych o dłużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej, w dniu 

16 stycznia 2018 r. przesłano do gmin, drogą  elektroniczną, pismo informujące 

o wywiązywaniu się  z tego zadania. 
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