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OdpoWiadając na pismo V.700.6.2017.JF w sprawie wpływu wojewody wielkopolskiego na 

zobowiązanych do przekazywania przez nich danych dłużników alimentacyjnych do 

właściwych rejestrów informacji gospodarczej wyjaśniam co następuje. 

W ramach nadzoru wojewody nad działalnością  jednostek samorządu terytorialnego zgodnie 

postanowieniami art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie 

i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r., poz. 935 ze późn. zm.) 

prowadzona jest kontrola zadań  realizowanych przez organy wykonawcze gmin w zakresie 

realizacji nałożonego na nie obowiązku przekazywania danych o dłużnikach alimentacyjnych 

do rejestrów informacji gospodarczej. Zdecydowana większość  wspomnianych podmiotów 

wykonywała postanowienia wynikające z treści art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 

o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 396). 

Do przyczyn skutkujących zaniechaniem lub nieterminowa realizacją  dyspozycji normy 

przywołanego art. 11 pkt 4 ustawy przez organ właściwy wierzyciela w rozumieniu przepisów 

ustawy' z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 

z 2017r., poz. 489 z pożn. zm.) wskazane zostały: 

błędy techniczne w połączeniu i przesyłaniu danych, 

Zdarzenia losowe lub klęskowe powodujące opóźnienia, 

brak danych dotyczących dłużników lub utrudniony do nich dostęp - w szczególności 

w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa, 
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4. brak wiedzy na temat wszystkich istniejących biur informacji. 

Wobec powyższego ,wojewoda wielkopolski jako organ monitorujący realizację  świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego wystosował  dwukrotnie na przestrzeni ostatniego kwartału apel 

do wszystkich wójtów, burmistrzów oraz prezydentów z województwa wielkopolskiego 

w celu przypomnienia o konieczności terminowego przekazywania danych dłużników 

alimentacyjnych do wszystkich istniejących biur informacji gospodarczej, w szczególności: 

Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej 

S.A., Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro 

Informacji Gospodarczej S.A., Krajowej Informacji Długów telekomunikacyjnych Biuro 

Informacji Gospodarczej S.A. 

W roku bieżącym w celu zintensyfikowania udostępniania przez podmioty do tego 

zobowiązane danych dotyczących dłużników alimentacyjnych wprowadzony został  

obowiązek kwartalnego raportowania za pośrednictwem systemu CAS. Ponadto realizowane 

w 2018 roku kontrole organów wykonawczych gmin przez podlegające wojewodzie służby 

będą  odbywały się  ze szczególnym uwzględnieniem zgłoszonych przez Pana zastrzeżeń. 
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