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PS-VI.002.1.2018                                                           Lublin, dnia 01 lutego 2018 r.

Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Szanowni Panowie,

W odpowiedzi na pismo przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie dnia 4 stycznia 2018 r. dotyczące przyczyn niewywiązywania się przez 
organy wykonawcze gmin z obowiązku przekazywania danych o dłużnikach 
alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej, informuję, że zostały podjęte 
działania nadzorcze sprawdzające stan realizacji wspomnianego obowiązku 
w gminach województwa lubelskiego.

Z informacji zwrotnych przekazywanych przez gminy wynika, iż w 2017 roku 
w 94% gmin z terenu województwa lubelskiego realizowany był obowiązek 
wynikający z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów. W 71% 
gmin obowiązek ten został zrealizowany wobec wszystkich dłużników z terenu gminy.

W pozostałej części gmin obowiązek ten nie został w pełni zrealizowany 
głównie z powodu braku kompletnych danych dłużników. Problem ten dotyczy 
w znacznej mierze cudzoziemców posiadających zaległości alimentacyjne (ze względu 
na brak numeru PESEL i/lub brak/nieznane miejsce pobytu na terenie RP), jak 
również innych osób, których numeru PESEL lub adresu zamieszkania bądź adresu do 
korespondencji nie udało się organowi ustalić. 

Gminy, które nie wywiązały się z ustawowego obowiązku, jako przyczynę 
takiego stanu rzeczy wskazywały problemy techniczne oraz brak możliwości 
wygenerowania prawidłowej informacji o stanie zadłużenia. Część gmin 
sygnalizowała, że procedury uzyskiwania nowego  dostępu do poszczególnych biur 
oraz odzyskiwania dostępu w przypadku utraty ważności haseł są czasochłonne 
i skomplikowane, a brak możliwości zalogowania i zmiany hasła po przekroczeniu 
zbyt krótkiego okresu czasu dodatkowo wydłuża proces wprowadzania i przesyłania 
danych. Organy gmin, które miały problemy techniczne z przekazywaniem informacji 
o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych zapewniają, że pracują nad ich 
wyeliminowaniem.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że do organów właściwych skierowane zostało 
pismo przypominające o obowiązku przekazywania informacji do wszystkich biur 
informacji gospodarczej.

Ponadto informuję, że kontrole realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów przeprowadzane w ostatnich latach zarówno 
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przez tut. Wydział Polityki Społecznej, jak również przez Delegatury Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego nie wykazały nieprawidłowości w tym zakresie. W ich 
wyniku ustalono, że jednostki poddane kontroli realizują obowiązek przekazywania 
informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do wszystkich istniejących 
biur informacji gospodarczej.  

Z wyrazami szacunku, 

Wojewoda Lubelski
/-/

Przemysław Czarnek
/podpisano elektronicznie/


