
Białystok, 23 stycznia 2018 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PS-I.002.1.2018.EP

Pan Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Pan Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka 

W odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich znak: V.7100.6.2017.JF oraz 
Rzecznika Praw Dziecka znak: ZSS.422.12.2017.KT (wpływ do PUW 2 stycznia br.) w sprawie 
ustaleń Zespołu Ekspertów do Spraw Alimentów, dotyczących przekazywania przez organy właściwe 
danych o dłużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej uprzejmie informuję, jak 
niżej.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, pismem znak: PS-I.002.1.2018.GD z dnia  09 
stycznia 2018 r. zwrócił się do gmin województwa podlaskiego z prośbą o wypełnienie 
jednorazowego sprawozdania, dotyczącego przekazywania przez gminę danych o dłużnikach 
alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej (BIG), w celu określenia realizacji zadania, 
wynikającego z art. 8 a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 489 t.j.).

Z analizy sprawozdania wynika, że w województwie podlaskim 17 ze 118 gmin nie 
przekazuje danych dotyczących dłużników alimentacyjnych do wszystkich istniejących biur 
informacji gospodarczej, co stanowi 14,4%. Jako powody takiego stanu rzeczy gminy wskazały m.in. 
problemy techniczne z przekazywaniem danych do niektórych BIG, problemy kadrowe, brak 
zarejestrowanego konta w biurach.

W wyniku analizy sprawozdania, pismem znak: PS-I.002.1.2018.EP z dnia 18.01.2018 r. 
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wystąpił do wszystkich gmin województwa, z prośbą o 
podjęcie czynności zmierzających do przestrzegania przepisów ustaw oraz przekazywanie na bieżąco 
informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do wszystkich istniejących 
biur informacji gospodarczej, zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. 
zm.). Jednocześnie w piśmie wskazano odnośnik do aktualnego wykazu biur informacji gospodarczej, 
prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Jednocześnie informuję, że gminy województwa podlaskiego były poinformowane o 
obowiązku przekazywania informacji gospodarczych wszystkim biurom, bez konieczności zawierania 
umów o udostępnianie informacji gospodarczych (pismo znak: PS-I.40.5.2015.MK z dnia 23.06.2015 
r.). W dniu 16.06.2017 r. do ośrodków pomocy społecznej z województwa, realizujących zadania 
wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przesłano również informację 
zawierająca aktualny wykaz BIG. 



Ponadto pracownicy PUW w Białymstoku weryfikują wypełnianie przez gminy ww. 
obowiązku podczas przeprowadzanych kontroli w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych (10 kontroli w 2015 
r., 2 kontrole w 2016 r., 3 kontrole w 2017 r.). 

Prawidłowość realizacji tego zadania uwzględniona została w planie kontroli zewnętrznych 
PUW w Białymstoku na rok 2018.   

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej
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