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 Jak Pani Minister wiadomo, wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka podjęliśmy 

w zeszłym roku decyzję o powołaniu Zespołu Ekspertów ds. Alimentów. Efektem pracy 

Zespołu było kilkadziesiąt wystąpień generalnych w sprawach dotyczących alimentów, 

w tym kierowanych do Pani Minister.  

Podczas posiedzeń Zespołu kwestie dotyczące problemów z niealimentacją 

dyskutowane są wspólnie z zapraszanymi gośćmi. W trakcie VII posiedzenia Zespołu, 

9 maja 2017 r., jeden z gości, senator Jan Rulewski przedstawił założenia do zmian systemu 

alimentacyjnego w Polsce, wypracowane w biurze senatorskim w uzupełnieniu inicjatywy 

zawartej w druku senackim Nr 408 (dot. głównie podwyższenia progu dochodowego 

uprawniającego do pomocy z funduszu alimentacyjnego). 

Jednym z elementów proponowanych przez senatora zmian jest wykorzystanie 

systemu Emp@tia, służącego do komunikacji między służbami zabezpieczenia 

społecznego. Jak można przeczytać na stronie https://www.mpips.gov.pl/empatia/, „System 

umożliwia wymianę informacji między: ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy 

rodzinie, ZUS, urzędami pracy, urzędami skarbowymi, Krajowym Rejestrem Sądowym, 

Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, Centralną Ewidencją 

Pojazdów, Elektronicznym Krajowym Systemem Monitoringu Orzekania 

o Niepełnosprawności, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii”. 

W jednym z uprzednich wystąpień Rzecznicy Praw Obywatelskich i Praw Dziecka 

wystąpili do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie zasadności stworzenia rejestru 
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uporczywych dłużników alimentacyjnych (kopia wystąpienia z 1 lutego 2017 r. 

w załączeniu, do uprzejmej wiadomości Pani Minister). Zdaniem Rzeczników jeden 

powszechnie znany i społecznie rozpoznawany rejestr pozwoliłby na poprawę skuteczności 

egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Proponowany rejestr stanowić miałby uzupełnienie 

obowiązujących rozwiązań i miałby przyczynić się do zwiększenia odpowiedzialności osób 

zobowiązanych do alimentacji, a także pełnić skuteczną funkcję prewencyjną. Bieżąca 

aktualizacja danych o dłużnikach poprzez zautomatyzowanie ich wysyłania i pobierania 

w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT umożliwiłaby 

przyspieszenie egzekucji, od której niejednokrotnie zależy jej skuteczność. 

Minister Sprawiedliwości pismem z 23 marca 2017 r. nie wyraził poparcia dla tej idei 

(kopia odpowiedzi w załączeniu). 

Propozycja senatora Rulewskiego zwróciła uwagę ekspertów z Zespołu ds. 

Alimentów na wspomniany system informatyczny Emp@tia. W związku z tym, na 

podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t. j. 

Dz.U. z 2017 r., poz. 958) zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą 

o poinformowanie o zasadniczych funkcjach i możliwościach tego systemu 

informatycznego oraz o zajęcie stanowiska co do możliwości wykorzystania systemu 

Emp@tia (ew. poszerzonego o innych adresatów, jak komornicy, sądy rodzinne, urzędnicy 

zajmujący się funduszem alimentacyjnym, oraz o inne funkcje) w charakterze opisywanej 

przez senatora Rulewskiego platformy alimentacyjnej czy w charakterze zbliżonym do 

będącego przedmiotem wystąpienia obu Rzeczników rejestru uporczywych dłużników 

alimentacyjnych. Uprzejmie proszę o wskazanie, czy system Emp@tia jest skutecznym 

narzędziem przepływu informacji między korzystającymi z niego służbami i czy Pani 

Minister widzi możliwość udostępnienia tego systemu innych służbom, w celu 

sprawniejszego egzekwowania należności alimentacyjnych i zwrotu świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 
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