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WOJEWODA LUBUSKI 

Władysław Dajczak 

PS-V.40.3.2018.JTom 

Gorzów Wlkp., dnia 2 lutego 2018r. 

Szanowny Panie Rzeczniku. 

Pan 

Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Warszawa 

w nawiązaniu do Pana pisma znak V.7100.6.2017JF, dotyczącego obowiązku 

przekazywania danych dhiżników alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej, 

uprzejmie wyjaśniam. 

Sygnały, że nie wszystkie samorządy wywiązują się z obowiązku przekazywania 

danych o dłużnikach alimentacyjnych biurom informacji gospodarczej, pojawiały się także 

w latach ubiegłych, w związku z tym moje służby na bieżąco przypominały organom 

właściwym z terenu województwa lubuskiego o obowiązku wynikającym z art. 8a ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r., poz. 489 ze zm.) zgodnie 

z którym „organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej, 

informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 

wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania 

zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy". 

Co kwartał dokonywana jest analiza sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji 

zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których 

organy właściwe wierzyciela umieszczają informację na temat przekazania informacji 

gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających 

z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. 



z dokonanej analizy sprawozdań, wynika że spośród 82 gmin z terenu województwa 

lubuskiego w 2017r. - dwie jednostki nie dokonywały zgłoszeń dłużników alimentacyjnycłi 

do BIG. Z przesłanych od tych gmin wyjaśnień wynika, że powodem braku realizacji zadania 

nałożonego przez ustawodawcą były problemy techniczne oraz braki kadrowe. Powyższe 

dwie gminy zobowiązały się jednak do rzetelnej realizacji zadania zleconego w kontekście 

przekazywania danych dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczych. 

Ponadto z uzyskanych od organów właściwych informacji wynika, iż pozostała część 

gmin województwa lubuskiego na bieżąco dokonuje nowych zgłoszeń do wszystkich 

właściwych biur informacji gospodarczej i nie zgłasza żadnych problemów w tym zakresie. 

Wskazać należy także, że działania prowadzone przez organy właściwe 

wobec dłużników alimentacyjnych zostały ujęte w planie kontroli Wojewody Lubuskiego 

na rok 2018. Wyrażam nadzieję, że powyższe przyczyni się także do zwiększenia ściągalności 

wypłacanych świadczeń. 

Z poważaniem, 

WOJEWODA LUBUSKI 

Władysław Dajczak 


