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Podczas 3. posiedzenia Zespołu do Spraw Alimentów wspólnej inicjatywy

Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz wypracowania

mechanizmów systemowych pozwalających na poprawę sýuacji osób małoletnich

uprawnionych do alimentów _ przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej zapľoponowali

utworzenie centralnego rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych (RUDA)' celem

zwiększeni a efektywno ści egzekucj i świ adczeń alimentacyj nych.

od wielu lat ściągalność należności alimentacyjnych kształtuje się na niskim poziomie

(około 20%)' Wychodząc naptzeciw potrzebie zwiększenia skuteczności postępowania

egzekucyjnego' wprowadzenie ww. rejestru stanowiłoby ważny element składający się

na system pomocy państwa w zakresie zabezpieczenia inteľesów osób upľawnionych

do alimentów.

W ocenie Rzeczników jeden powszechnie znany i społecznię Íozpoznawalny rejestr

pozwoli na poprawę skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, będzie także pełnió

funkcję prewencyjną' W przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji, w rejestrze
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umieszczone zostaną dane dotyczące osób, na któľych ciąży obowiązek alimentacyjny

na podstawie týułu wykonawczego pocho dzącego lub zatwieľdzonego przez sąd'

Zakres zamieszczonych informacji będzie zasllany danymi pochodzącymi

z ľejestru dłużników niewypłacalnych, informacjami ujawnionymi w biurach informacji

gospodarczej, jak rőwnież informacjami od wszystkich komorników sądowych,

przekazywanych do rejestru automatycznie z aplikacji Komornik SQL-VAT lub Kancelaria

Komomika_VAT albo popľz ez porta| internetowy.

Bieżąca aktua|izacja danych o dfużnikach poprzez zautomatyzowanie ich wysyłania

i pobieľania w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT umożliwi

pľzyspieszenie egzekucji, od której niejednokľotniezależyjej skutecznośó'

Podnieść należy, że obowiązujące prawo przewiduje już pewne instrumenty służące

zabezpieczeniu wierzyciela' I tak, art.8a ustawy z'7 wrześĺia2007 r. o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 Í. poz. 169, ze zm.) umoŻliwia organowi

właściwemu wierzyciela przekazywanie do biura informacji gospodaľczej informacji

o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego' jeŻeLí zaległości

alimentacyjne wynoszą ponad 6 miesięcy. Zobowiązania te wynikają z týułu świadczeń

z funduszu alimentacyjnego' wypłaconych osobie upľawnionej na podstawie ww. ustawy.

Równocześnie art. 108ó $ 4 Kodeksu postąlowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r.

poz.18ŻŻ, ze zm.) i art. 55 ustawy z 20 sierpnia |997 r. o Kľajowym Rejestľze Sądowym

(Dz.U. z Ż0L6 r. poz. 687, ze zm') umożliwiają wpisanie dłużników alimentacyjnych, na

wniosek komornika đziałającego z uľzędu, do ľejestru dfużników niewypłacalnych w

Kĺajowym Rejestľze Sądowym, jeżelí zaLeg)ości alimentacyjne wynoszą ponad 6 miesięcy.

Do przedmiotowego ľejestru wpisuje się również zurzędu dłużników alimentacyjnych, któľzy

zostali zobowiązani do wyjawienia majątku (art. 55 pkt 3 i 5 ustawy o Kľajowym Rejestrze

Sądowym). Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jest dokonylvany niezależnie od tego,

czy dŁużnik został ujawniony w biuľze informacji gospodaľczej.

Podkľeślić naleŻy, że zatőwno Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, jak również

Biura Informacji Gospodarczej, pełnią funkcję ewidencyjną i informacyjną zostały one

powołane przede wszystkim w celu poprawy bezpieczeŕlstwa obľotu gospodaľczego oraz

ułatwienia oceny ryzyka kontraktowania, poprzez ujawĺianie dfużników niezasługujących na

zaufanię.

Pľoponowany centralny ľejestľ upoľczylvych dfużników alimentacyjnych (RUDA)

stanowió będzie uzupełnienie obowiązujących rozwiązań i przyczyni się do zwiększenia



odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Dla wierzycieli alimentacyjnych

stanowió będzie realne i skuteczne wspaľcie w odzyskiwaniu wierzýelności.

W Polsce około miliona dzieci nie otrzymuje alimentów od osób zobowiązanych

do alimentacji. Zdaniem Rzeczników konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych dziaŁań,

które dadzą szansę na zwiększenie ściągalności zobowiązań alimentacyjnych i pełniejsze

zabezpieczenie praw dziecka w tym obszarze. Proponowane rozwiązanie stanowiłoby

uzupełnienie zaproponowanych pÍZeZ Pana Ministľa zmian w prawie kamym w postaci

nowelizacji art. 209 k.k.

W związku z powýsz1rm, mając na względzie potrzebę zapewnienia dzieciom

bezpieczeństwa socjalnego, zwracamy się z pľośbą do Pana Ministra o analizę

pľzedstawionego zagadnienia i rozwaŻenie możliwości podjęcia stosownej inicjatywy

legislacyjnej, zmierzającej do wpľowadzenia do porządku prawnego rejestru uporczywych

dfu żników alimentacyj nych.
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