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Dotyczy wyjaśnień  w sprawie obowiązku przekazywania danych dłużnika alimentacyjnego 
do wszystkich biur informacji gospodarczej przez organy do tego zobowiązane  

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nie realizowania przez 
wszystkie organy wykonawcze obowiązku przekazywania informacji o zobowiązaniach 
dłużnika alimentacyjnego do wszystkich istniejących biur informacji gospodarczej 
znajdujących się  w wykazie, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 
9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 ze zm.) niniejszym informuję, że przeprowadzono 
monitoring, w celu ustalenia, które organy właściwe wierzyciela nie wywiązują  się  
z obowiązku wyrażonego w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - 
Kodeks karny_ oraz niektórych_innych _ustaw_(Dz._ U._z_20:15 -r-._poz. _396) i-jakie-są-tego—
przyczyhy. 

Na podstawie analizy zebranych danych od organów właściwych / jednostek, którym 
zlecono, realizację  zadań  wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów ustalono, że na terenie województwa opolskiego 12 gmin na 71 nie realizuje ww. 
obowiązku. Gminy, którę  nie wywiązują  się  z przypisanego ustawą  zadania, wskazały 
następujące przyczynie braku jego realizacji: 

1) Gmina Murów i Gmina w Pokoju: 
brak upoważnień  Wójta Gminy do przekazywania danych o dłużnikach 
alimentacyjnych, 
nie zawarcie umów z żadnym Biurem Informacji Gospodarczej; 

2) Gmina Kietrz: 
rozwiązanie umowy o pracę  oraz długą  absencję  chorobową  przez byłego 
pracownika do tego upoważnionego. Obecnie organ jest w trakcie nadania 
uprawnień  nowemu pracownikowi Ośrodka do przekazywania danych 
o dłużnikach alimentacyjnych do wszystkich BIG; 

3) Gmina Lubrza: 
realizuje obowiązek przekazywania danych o dłużnikach alimentacyjnych 
jedynie do ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z uwagi na braki 
kadrowe. Obecnie organ jest w trakcie nadania uprawnień  nowemu 
pracownikowi Ośrodka do przekazywania danych o dłużnikach 
alimentacyjnych do wszystkich BIG; 

4) Gmina Skoroszyce: 
realizuje obowiązek przekazywania danych o dłużnikach alimentacyjnych 
jedynie do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., 
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z uwagi na brak rejestracji w pozostałych biurach. Obecnie organ jest 
w trakcie rejestracji oraz podpisywania umów z pozostałymi BIG; 

5) Gmina Wołczyn: 
realizuje obowiązek przekazywania danych o dłużnikach alimentacyjnych 
jedynie do InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z uwagi na braki 
kadrowe. Obecnie organ jest w trakcie nadania rejestracji, podpisywania 
umów z pozostałymi BIG oraz działaniami celem bezpośredniego zaciągnięcia 
danych z systemu operacyjnego; 

6) Gmina Dąbrowa: 
nie realizuje obowiązku przekazywania danych o dłużnikach alimentacyjnych 
jedynie do Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. z uwagi 
na wygaśnięcie umowy. Obecnie organ jest w trakcie podpisywania umowy; 

7) Gmina: Korfantów, Wilków, Olszanka, Reńska Wieś, Swierczów: 
techniczne problemy z systemem, wynikające po stronie biur informacji 
gospodarczej. 

W związku z powyższym Wojewoda Opolski: 

wystąpił  z pismem dyscyplinującym do organów właściwych wierzyciela nie 
wywiązujących się  z obowiązku ustawowego wynikającego z art. 11 pkt 4 ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw, w którym zobowiązał  wójtów/burmistrzów/prezydentów miast do 
przekazywania na bieżąco informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do 
wszystkich biur informacji gospodarczej znajdujących się  w wykazie, o których mowa 
w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 •r. o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, a także podjęcia niezwłocznych 
działań  umożliwiających prawidłową  realizację  zadań  wynikających z ustawy 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów i przekazanie pisemnej informacji 
sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni_ od, dnia 

otrzymania pisma; 
wystosował  pismo do wszystkich gmin województwa opolskiego przypominające 

obowiązku przekazywania na bieżąco informacji o zobowiązaniach dłużnika 
alimentacyjnego do wszystkich biur informacji gospodarczej oraz poinformowano 
gminy, iż  Minister właściwy do spraw gospodarki udostępnia oraz aktualizuje 
w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz biur wykonujących działalność  gospodarczą  
oraz ich adresów, na które należy przekazywać  informacje gospodarcze. 

Sprawę  prowadzi: 
Marzena Janiszewska, 
Inspektor Wojewódzki, 
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 
tel. 77 45 24 510 
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