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W związku z nadzorem nad realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 489), na 
podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 
(Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Wojewoda Małopolski prowadzi kontrole w zakresie 
przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań 
wobec dłużników alimentacyjnych.

Zgodnie z art. 8a ustawy jw. „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”.

W ramach prowadzonych kontroli, dokonywane jest m.in. sprawdzenie jakie działania 
podejmowane były w okresie podlegającym kontroli przez organy właściwe dłużnika wobec 
dłużników alimentacyjnych:
- w czasie każdej kontroli organu właściwego dłużnika weryfikowana jest skuteczność 

ściągalności należności od dłużników; 
- każdemu kontrolowanemu organowi przekazywana jest informacja o stosunku środków 

wypłaconych na świadczenia z funduszu alimentacyjnego do środków wyegzekwowanych 
od dłużników alimentacyjnych, wyrażona w procentach. W wystąpieniu pokontrolnym 
informuje się również  o procentowej wartości braków w ściągalności; 

- podczas narad będących podsumowaniem kontroli omawiane są problemy dotyczące 
ściągalności należności od dłużników. 
W 2017 r. przeprowadzono 5 kontroli z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. W każdym roku do samorządów kierowana jest informacja 
będącą podsumowaniem wyników kontroli prowadzonych w roku ubiegłym, która zawiera 
informację w zakresie stosowania instrumentów służących zwiększeniu ściągalności. 

Ponadto, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie monitorują realizację zadań z zakresu działań podejmowanych 
wobec dłużników alimentacyjnych, na podstawie kwartalnych zbiorczych sprawozdań 
sporządzanych, z wykorzystaniem homologowanych systemów informatycznych dla potrzeb 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej cztery razy w roku. Z danych pozyskanych z ww. 
sprawozdań wynika, iż w 2017 r. organy  właściwe dłużnika przekazały do biura informacji 
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gospodarczej 6 784 informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika 
alimentacyjnego.

Celem zwiększenia realizacji obowiązku wynikającego z art. 8a o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, skierowano pismo do małopolskich gmin o wywiązywaniu się 
z ustawowego obowiązku. 

W ramach monitoringu realizacji obowiązku przekazywania przez gminy danych 
o dłużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej zwrócono się do organów 
właściwych o przekazanie informacji o realizacji i ewentualnych przypadkach zaniechania 
wywiązywania się z powyższego obowiązku. O wynikach powyższych ustaleń zostaną 
Państwo poinformowani odrębnym pismem.

w z. Wojewody Małopolskiego
  Józef Gawron

    Wicewojewoda Małopolski
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