Olsztyn, dnia 25 stycznia 2018 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki
PS-II.002.1.2018

Szanowny Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 grudnia 2017 r., dotyczące ustaleń Zespołu
Ekspertów do Spraw Alimentów w sprawie przekazywania przez gminy informacji
o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do biur informacji gospodarczej informuję,
że już w latach 2011-2015, na skutek nowelizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, wprowadzającej obowiązek wobec organu właściwego
wierzyciela, polegający na przekazywaniu informacji o zaległościach dłużnika alimentacyjnego
do biura informacji gospodarczej, inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie kontrolowali realizację powyższego
zadania. W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalili, że gminy podpisały umowy
z wybranym przez siebie biurem, aktualizowały informacje na temat zobowiązań
alimentacyjnych, a tym samym spełniały wymogi formalne.
W związku ze zmianami, w zakresie przekazywania wszystkim biurom informacji
gospodarczych informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych, w trakcie
systematycznie prowadzonych kontroli, inspektorom tut. Urzędu okazywano umowy zawarte
z biurami informacji gospodarczych na dostarczanie informacji o zadłużeniu dłużników
alimentacyjnych i były to umowy zawarte z:






Krajową Informacją Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A.;
Rejestrem Dłużników ERIF BIG S.A.;
Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A.;
Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej S.A.;
Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Ponadto z informacji zebranych z jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących
czynności wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r., wynika, że regularnie raportują oni
o powstałych zaległościach alimentacyjnych wyżej wymienionym biurom, a co za tym idzie
wywiązują się z ustawowych obowiązków.

Jednakże mając na uwadze właściwą realizację zadań, wystąpiono również do organów
właściwych z prośbą o szczególną staranność, w zakresie regularnego, zgodnego z wymogami
formalnymi, przekazywania informacji o zobowiązaniach alimentacyjnych wszystkim biurom
informacji gospodarczej.
Jednocześnie zapewniam, że w dalszym ciągu w ramach prowadzonego nadzoru przez
Wydział Polityki Społecznej podejmowane będą wszystkie działania, aby zadania zlecone
samorządom przez administrację rządową były wykonane, a ich realizacja przebiegała
sprawnie, w ramach obowiązującego prawa.
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