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Streszczenie rozprawy doktorskiej pt.: 

„Analiza przestępstwa niealimentacji w prawie polskim”. 

 

Przedmiotowa rozprawa doktorska (składająca się ze wstępu, ośmiu rozdziałów oraz 

zakończenia) dokonuje analizy zagadnienia przestępstwa niealimentacji w prawie polskim, 

zarówno w aspekcie historycznym, jak i w zakresie obecnie obowiązujących rozwiązań. 

Niniejsze opracowanie zwraca uwagę na fakt, iż współczesna typizacja ww. występku nadal 

(mimo dokonania daleko idących zmian na podstawie ustawy o zmianie ustawy k.k. z 23 marca 

2017 r., Dz. U. poz. 952) pozostaje niewystarczająca w świetle problemów z jakimi permanentnie 

muszą zmagać się osoby uprawnione do alimentów, niemogące zaspokoić podstawowych potrzeb 

życiowych z powodu niewywiązania się przez osoby zobowiązane z obowiązku opieki 

(polegającym na łożeniu na utrzymanie osób najbliższych bądź innych osób, co do których opieki 

zostały zobligowane).  

Jednocześnie należy wskazać, że asumpt do konstrukcji niniejszej dysertacji stanowiła 

społeczna istota problemu niealimentacji, zmiany legislacyjne, jak również ukończona przez autora 

niniejszej pracy doktorskiej aplikacja komornicza i wieloletnie doświadczenie w obszarze 

egzekucji świadczeń alimentacyjnych.  

W ramach wstępu do przedmiotowej rozprawy doktorskiej uzasadniono, dlaczego środki 

materialne stanowią warunek prawidłowego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, 

wskazano jak istotny pozostaje równomierny wkład w rozwój rodziny w zakresie zaspokajania 

tych elementarnych potrzeb oraz przedstawiono argumentację w aspekcie racjonalizacji 

kryminalizacji występku niealimentacji. Zawarto tu również m.in. informacje w sferze problemu 

badawczego, celu pracy, a także przyjętej metodologii.  

W ramach rozdziału pierwszego zasygnalizowano uwarunkowania niealimentacji przed 

rodzimą kodyfikacją, a następnie przedstawiono historyczne uwarunkowania niealimentacji  

w polskich kodeksach karnych (k.k. z 1932 r., k.k. z 1969 r., aktualnie obowiązującym k.k.,  

jak również w aspekcie nowelizacji k.k. z 23 marca 2017 r.). 

W rozdziale drugim niniejszej dysertacji doktorskiej wskazano problematykę różnych 

sposobów zapatrywania się na przedmiot stanowiący dobro chronione. Oznaczenie bowiem 

przedmiotu przestępstwa definiuje jaka - społecznie ważna - wartość w ramach prawa karnego 

pozostaje chroniona przed atakiem. Przez dobro chronione rozumiemy to, co posiada wartość 
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społeczną, co zakaz karny chroni, a przestępca atakuje. Każde przestępstwo musi wykazać się 

jakimś przedmiotem ochrony (dobrem chronionym); jego brak czyni zakaz karny normą pustą,  

a popełnienie przestępstwa rzeczą niemożliwą. By uznać czy w konkretnym przypadku dana osoba 

pozostaje pokrzywdzoną w myśl art. 49 § 1 k.p.k. podstawowe znaczenie posiada precyzyjne 

wskazanie przedmiotu ochrony danego przepisu prawa karnego materialnego, którego znamiona 

winien wyczerpywać czyn będący esencją konkretnego postępowania. Elementarne znaczenie  

dla właściwego ustalenia kręgu pokrzywdzonych przejawia się we wskazaniu przedmiotu ochrony 

normy prawa karnego.   

 Wydaje się, iż to właśnie obowiązek opieki pozostaje fundamentalny z punktu widzenia 

przedmiotu przestępstwa niealimentacji. W sferze z kolei art. 209 § 2 k.k. przedmiotem ochrony 

zdaje się być prawidłowe zaspokajanie potrzeb osoby uprawnionej.  

 W ramach rozdziału trzeciego niniejszej rozprawy doktorskiej dokonano analizy strony 

przedmiotowej przestępstwa (tj. wyodrębniono takie podrozdziały jak uchylanie  

się od obowiązku alimentacyjnego jako czynność sprawcza, źródła obowiązku alimentacyjnego, 

zakres świadczeń alimentacyjnych, nieusprawiedliwione nierealizowanie obowiązku 

alimentacyjnego, usprawiedliwione nierealizowanie obowiązku alimentacyjnego, nastawienie 

psychiczne sprawcy, historyczna przesłanka uporczywości uchylania, częściowa realizacja 

świadczenia, zaspokajanie potrzeb uprawnionego dzięki innym czynnikom niż alimentacja a fakt 

wypełniania znamion występku niealimentacji, wsparcie Państwa w zapewnieniu kosztów 

utrzymania uprawnionego do alimentów, sytuacja zwolnienia z obowiązku opieki materialnej, 

zakres elementarnych potrzeb życiowych). Z istotnych zmian jakie w zakresie strony 

przedmiotowej zostały wskutek dokonanej nowelizacji zmodyfikowane trzeba wymienić  

np. usunięcie znamienia czasownikowego „uporczywości” przy uchylaniu się przez sprawcę  

od wykonania ciążącego na nim obowiązku. W dalszym bowiem ciągu w przypadku braku 

obiektywnych możliwości wykonania obowiązku alimentacyjnego dana osoba nie będzie mogła 

zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. 

W rozdziale czwartym przedmiotowej dysertacji zwrócono uwagę na konfigurację zbiegu 

przepisów. W niektórych typach przestępstw, takich jak przestępstwo niealimentacji stwierdzenie 

czy ta sama osoba popełni jedno czy też wiele przestępstw jest problematyczne. Dodatkowo  

w przypadku, gdy sprawca w tym samym przedziale czasowym nie łoży na utrzymanie kilku osób 

- to kryterium (w postaci zwartości czasowo - przestrzennej) wskazywałoby na możliwość 
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przypisania mu tylko jednego czynu. Ocena przestępstwa niealimentacji przemawia za przyjęciem, 

iż sprawca popełnia tyle czynów, ile osób rzeczywiście pokrzywdził swoim działaniem czy  

też jego brakiem (w pożądanym kierunku). Warto poczynić konstatację, iż art. 209 k.k. jak  

i art. 300 § 2 k.k. stanowią często logiczną konsekwencję bierności sprawcy i lekceważenia 

otaczającego go porządku prawnego. Należy wskazać, że dla egzekucji świadczeń alimentacyjnych 

ustawodawca przewidział nieco odmienny, od typowego dla większości innych podmiotów – 

model postępowania.  

W rozdziale piątym niniejszej rozprawy doktorskiej podjęto próbę ustalenia  

tzw. sankcji optymalnej przewidzianej dla sprawcy przestępstwa niealimentacji. Wydaje się 

bowiem, że adekwatnym rozwiązaniem pozostaje zastosowanie kary ograniczenia wolności wraz  

z nałożeniem na sprawcę tego przestępstwa określonych obowiązków. Niewskazane zaś byłoby 

nałożenie na sprawcę przestępstwa niealimentacji kar majątkowych, do jakich zaliczyć możemy 

nie tylko karę grzywny, lecz również karę ograniczenia wolności (w jednej ze swoich dwóch 

postaci), a mianowicie potrącenia od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku 

miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. 

W ramach rozdziału szóstego przedstawiono tryby ścigania. Wydaje się, iż konstrukcja 

ścigania przestępstwa niealimentacji w oparciu o wniosek pokrzywdzonego pozostaje chybiona. 

Nietrudno bowiem sobie wyobrazić, iż dany sprawca wywiera znaczącą presję na osobę 

uprawnioną by ta ostatecznie nie składała zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa 

w przedmiocie art. 209 k.k. Zasadne byłoby zatem przyjęcie rozwiązań umożliwiających 

wdrożenie pewnego rodzaju automatyzmu w reakcji odpowiednich instytucji publicznych  

w ramach składania stosownych zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa  

z art. 209 k.k.  

W rozdziale siódmym przedmiotowej rozprawy doktorskiej dokonano analizy obowiązku 

zawiadomienia sądu rodzinnego; wskazano na dyspozycje art. 572 k.p.c., gdzie ustawodawca 

wyodrębnił tego typu obowiązek w określonych przypadkach. Mianowicie – każdy komu znane 

jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić  

o nim sąd opiekuńczy. Wskazuje się bowiem, iż obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na 

takich podmiotach jak urzędy stanu cywilnego, sądy, prokuratorzy, notariusze, komornicy sądowi, 

organizacje samorządu i administracji rządowej, organy Policji, placówki oświatowe, opiekunowie 

społeczni oraz organizacje i zakłady zajmujące się opieką nad dziećmi lub osobami chorymi 
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psychicznie. Niemniej, choć w przepisie art. 572 k.p.c. nie zawarto skonkretyzowanych sankcji 

obejmujących zachowanie odmienne od przedstawionej uprzednio dyspozycji to za naruszenie 

tego ustawowego obowiązku dany podmiot może być pociągnięty do odpowiedzialności  

czy to karnej czy deliktowej.  

Wśród wniosków rozdziału ósmego wyodrębniono postulaty de lege lata i postulaty  

de lege ferenda w aspekcie możliwych modyfikacji przepisów prawnych w kierunku zwiększenia 

skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.  

Co do postulatów de lege lata zaakcentowano m.in. wątpliwości interpretacyjne, jakie 

wywołuje przepis sprowadzający się do tego, iż ściganie przestępstwa niealimentacji następuje na 

wniosek m.in. organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Chodzi 

mianowicie o frazę wskazującą na fakt, iż ściganie przestępstwa określonego w ramach  

art. 209 § 1 k.k. oraz art. 209 § 1a k.k. następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy 

społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Organem 

podejmującym działania w stosunku do dłużnika alimentacyjnego jest sądowy organ egzekucyjny, 

czyli komornik sądowy. W tym też zakresie trzeba zaznaczyć, że de facto z uzasadnienia projektu 

nowelizacji ustawy k.k. z 23 marca 2017 r. nie wynika wprost czy założeniem ustawodawcy jest 

przyznanie komornikom sądowym uprawnienia w zakresie żądania ścigania dłużnika 

alimentacyjnego w ramach postępowania karnego z tytułu przestępstwa stypizowanego  

w dyspozycji art. 209 k.k. 

Ponadto podkreślono, że celowe byłoby rozważenie czy w ramach obecnie funkcjonującego 

systemu obowiązków stosowanych wobec sprawcy przestępstwa nie warto wdrożyć nowej 

instytucji obowiązku nałożonego na sprawcę – poprzez wprowadzenie kolejnego środka karnego 

do k.k. dotyczącego zakazu korzystania z serwisów społecznościowych. Z jednej strony tego typu 

nowelizacja byłaby uzasadniona brakiem możliwości orzeczenia tego rodzaju zakazu jak  

np. korzystanie z serwisów społecznościowych w obecnym katalogu środków karnych – 

aczkolwiek pewne możliwości interpretacyjne przypisuje się dyspozycji art. 72 k.k. - dotyczącego 

listy możliwych obowiązków w ramach zawieszenia wykonania kary  (art. 72 § 1 pkt 7 k.k. czyli 

"powstrzymywaniu się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach", istotną sferą 

do interpretacji odznacza się sformułowanie "miejsce" np. jako "miejsce" w obszarze sieci 

internetowej). Z drugiej zaś strony zasadność wprowadzenia tego rodzaju środka karnego byłaby 

celowa z uwagi na fakt, iż Internet (w którym to niebagatelną rolę odgrywają serwisy 
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społecznościowe) stał się istotnym elementem w codziennym funkcjonowaniu znacznej liczby 

obywateli w naszym kraju.  

Dodatkowo podniesiono, iż wkrótce po wejściu w życie ustawy z 23 marca 2017 r.  

o zmianie k.k. zaczęły pojawiać się doniesienia o problemach związanych z praktyczną 

interpretacją przez poszczególne SR w Polsce przepisów nowelizujących. Z otrzymanej jednak  

od Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzi wynika, iż ze względu na rodzaj zmian dokonanych 

w k.k. - nowelizacją k.k. z 23 marca 2017 r. - poszczególne sądy zostały de facto zobligowane  

do rozważenia zastosowania reguły określanej jako lex mitior, sprecyzowanej w ramach art. 4 k.k. 

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że rozstrzygając w kwestii depenalizacji sąd nie może  

w żaden sposób poprzestać jedynie na weryfikacji tego, czy opis danego czynu przypisanego 

konkretnemu sprawcy w orzeczeniu ograniczał się do stwierdzenia, że obowiązek alimentacyjny 

wynikał z ustawy, ale winien również ustalić czy obowiązek ten pozostawał sprecyzowany,  

co do wysokości. Wówczas - w konfiguracji - w której nastąpi pozytywne przesądzenie tego 

rodzaju kwestii wraz ze stwierdzeniem w przedmiocie zaistnienia wymaganej przepisami ustawy 

łącznej wysokości powstałych zaległości, nie sposób przyjąć, że w myśl nowej ustawy czyn objęty 

danym wyrokiem nie pozostaje już zabroniony pod groźbą kary i nastąpiło zatarcie skazania  

z mocy samego prawa (o czym stanowi treść art. 4 § 4 k.k.). 

Wśród postulatów de lege ferenda trzeba wskazać na takie propozycje jak m.in. 

wprowadzenie do k.w. nowego typu czynu zabronionego polegającego np. na uchylaniu się  

od obowiązku alimentacji w wymiarze mniejszym niż to zostało opisane w art. 209 § 1 k.k. Ponadto 

wydaje się, iż zasadna byłaby istotniejsza modyfikacja art. 9 ust. 2 u.p.o.u.a.  

i zwiększenie kwoty uprawniającej do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

(być może poprzez skorelowanie progu uprawniającego do przyznania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego np. ze stawką 75% kwoty każdorazowego minimalnego wynagrodzenia). Pomimo 

bowiem dwóch modyfikacji (dokonanych na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz związanej ze stanem epidemii 

poprzez ustawę z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) należy podnieść, iż podwyższenie 

progu dochodowego do 900 zł pozostaje nadal niewystarczające, zwłaszcza w zestawieniu  

z rosnącym sukcesywnie wynagrodzeniem minimalnym. Warte rozważenia wydaje się również 

wprowadzenie pełnej zasady „złotówka za złotówkę” (a zatem rozszerzenie zakresu 
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obowiązywania art. 9 ust. 2b u.p.o.u.a.).  

Na tle Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno – 

porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności z 21 grudnia 2016 r. warte rozważenia 

byłoby dodanie dyspozycji § 58a stanowiącego, iż przeniesienie skazanego zobligowanego  

do świadczeń alimentacyjnych do innego zakładu karnego następuje w przypadku braku 

możliwości zatrudnienia skazanego w danej jednostce penitencjarnej.  

Ponadto użytecznym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenia swoistej „tarczy 

antykryzysowej” dla osób uprawnionych do alimentów poprzez przyjęcie ustawy  

w przedmiocie tzw. alimentów natychmiastowych – co mogłoby stanowić swoiste remedium  

na czas wystąpienia tak nadzwyczajnych okoliczności jak np. pandemia koronawiursa. 

W ramach zakończenia podsumowano istotę przedmiotowej dysertacji. Podkreślono, że 

każdy przypadek braku uiszczania alimentów stanowi istotne zaburzenie porządku społecznego 

otaczającego nas świata i wszyscy obywatele są pośrednio poszkodowani deficytem płatności 

należnych świadczeń alimentacyjnych. Wskazano m.in., iż niestety nadal wzrasta przeciętna 

miesięczna liczba świadczeniobiorców w zakresie świadczeń wypłacanych przez fundusz 

alimentacyjny. Jednocześnie podniesiono, że wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

w 2019 r. spadły do 1 136 000 zł (co potwierdza tezę o zmniejszaniu się kwoty wydatkowanych 

środków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Podkreślono, że skuteczność instytucji  

z zakresu materii prawa karnego winna być rozpatrywana w szerszym kontekście polityki 

społecznej przy analizie wielu czynników mogących mieć wpływ na poziom występowania danego 

przestępstwa w grupie wskazanej populacji. Zaznaczono, że warto byłoby się zastanowić  

nad modyfikacją sankcji przewidzianych wobec pracodawcy w ramach k.p. Ponadto nowelizacja 

miałaby dotyczyć szerszej grupy osób faktycznie wykonujących obowiązki pracownicze. 

Należałoby również zastanowić się nad faktem czy – w szczególnych przypadkach - przestępstwo 

wskazane przez ustawodawcę w ramach dyspozycji art. 209 k.k. nie zasługuje na wyłączenie spoza 

zakresu zastosowania normy art. 37a k.k.1  

Dodatkowo podkreślono, że zasadne wydaje się stopniowe zwiększanie roli mediacji  

w sprawach karnych. Mediacja może bowiem stanowić skuteczny środek złagodzenia konfliktu, 

gdzie pokrzywdzonym pozostaje oznaczona osoba fizyczna; tego typu instytucja pozostaje 

  
1 Podobna konstatacja dotyczy kwestii przestępstwa stypizowanego w ramach art. 151 k.k. (Ł. ROSIAK, Doprowadzenie 

do samobójstwa na skutek namowy lub udzielenia pomocy, «Zeszyty Prawnicze» 19.3/2019, s. 126-127).  
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pomocna w sytuacji unormowania relacji np. między rodzicami dziecka, poprzez zawarcie ugody 

w zakresie uiszczania alimentów na rzecz uprawnionego przy jednoczesnej redukcji wymiaru kary 

albo nawet jej całkowitym braku. 

Jednocześnie zaakcentowano, iż interesującym rozwiązaniem jest świadczenie pomocy 

m.in. osobom pokrzywdzonym przestępstwem przez tzw. Fundusz Sprawiedliwości. Zaznaczono, 

że wspomniany fundusz zajmuje się organizowaniem i finansowaniem pomocy prawnej,  

w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów czy finansowaniem okresowych dopłat 

do m.in. bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, 

wodę, opał.  

Podkreślono jednocześnie, że nawet najbardziej kazuistyczne teksty aktów prawnych oraz 

wysokie i nieuchronne sankcje karne mogą zawieść w sytuacji, w której  

to w danej społeczności dominować będzie deficyt empatii i przeświadczenie o przyzwoleniu  

na atakowanie istotnych dóbr społecznych, takich jak m.in. dobro dzieci (przekładające się  

w konsekwencji na perspektywę całego społeczeństwa). Nieumiejętność wypracowania 

mechanizmów wewnętrznej samodyscypliny oraz przyzwolenie na wyrządzanie krzywdy osobom 

znajdującym się wokół nas - zawsze skutkować będzie moralną deprecjacją wartości ogółu 

zbiorowości nie tyle tylko jako obywateli, lecz przede wszystkim jako ludzi. 

 

 

Słowa kluczowe: 

niealimentacja, uporczywość, uchylanie się, obowiązek alimentacyjny, 

fundusz alimentacyjny, nowelizacja, historia, ustawa karna, przestępstwo. 

 

Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates – Erasmus): 

10400 Prawo Karne (Criminal Law) 

 

Tytuł pracy w języku angielskim: 
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Wstęp. 

 Niniejsza praca ma za zadanie m.in. dokonać analizy zagadnienia przestępstwa uchylania 

się2 od obowiązku alimentacji3, zarówno w aspekcie historycznym, jak i w zakresie obecnie 

obowiązujących rozwiązań oraz wskazać możliwe sposoby zwiększenia stopnia ściągalności 

alimentów, tak by represję karną stosować jedynie w ostateczności.  

Należy zaznaczyć, iż do momentu wejścia w życie4 ustawy z 23 marca 2017 r.  

o zmianie ustawy k.k. – ustawodawca określał przestępstwo niealimentacji jako uporczywe5 

uchylanie6 się od obowiązku alimentacji.  

Warto bowiem już w tym miejscu zasygnalizować, że modyfikacje przewidziane w ustawie 

z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k. miały na celu pewnego rodzaju obiektywizacje przesłanek 

odpowiedzialności karnej w przedmiocie uchylania się od obowiązku alimentacyjnego7.  

  
2 A. MARKOWSKI (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 2005, s. 1220. Termin uchylać się 

oznacza "odsuwać się, unikać czegoś; ktoś uchyla się od czegoś, nie wywiązuje się z czegoś". Podobnie S. Dubisz 

(red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN T-Ż, Warszawa 2006, s. 196. Termin ten został opisany m.in. jako 

unikać czegoś, wymówić się (wymawiać), uchylić się od odpowiedzialności, uchylić się od obowiązków. 
3 J. JEZIORO, Alimenty, [w:] Encyklopedia prawa, red. U. KALINA-PRASZNIC, Warszawa 2004, s. 21. Termin alimenty 

został zdefiniowany jako świadczenie polegające na dostarczaniu środków utrzymania (pomocy materialnej) także w 

miarę potrzeby środków wychowawczych, obciążających zasadniczo krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 

128 k.r.o.). Jednocześnie należy już na wstępie podnieść, że samo pojęcie „obowiązek alimentacyjny” użyte przez 

ustawodawcę pozostaje swoistym skrótem myślowym i w istocie sprowadza się do przepisów normujących stosunki 

alimentacyjne - HAAK H., Komentarz do art. 128 k.r.o., [w:] HAAK H., HAAK-TRZUSKAWSKA A., Obowiązek 

alimentacyjny. Komentarz do art. 128- 1441 k.r.o. oraz związanych z nim regulacji k.p.c., Warszawa 2020, Legalis/el.  
4 Tj. do 31 maja 2017 r.  
5 S. DUBISZ (RED.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN T-Ż, Warszawa 2006, s. 261. Termin upór został 

zdefiniowany jako "niezmienne trwanie przy swoim stanowisku, swoich racjach, raz podjętej decyzji, często mimo 

oczywistej ich niesłuszności, nieustępliwość, zaciętość, zawziętość, wytrwałość". Natomiast fraza "z uporem" 

sprowadza się do "niezmiennego obstawania przy swoim stanowisku, swoich racjach, raz podjętej decyzji, uporczywie, 

wytrwale". W orzecznictwie zaś wskazywano, że uporczywość wyraża się poprzez dłuższy czas trwania, gdy ponadto 

sprawca mając obiektywną możliwość łożenia na utrzymanie osoby najbliższej nie czyni tego, wykazując tym samym 

swoją złą wolę (wyrok SA w Łodzi z 18 stycznia 2001 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 241/00; orzeczenia.ms.gov.pl, 

Prok. i Pr. 2002 nr 9, poz. 200; Legalis nr 54956, Lex nr 54979). W judykaturze wskazuje się ponadto, że zniewolenie 

nałogiem alkoholowym nie stanowi okoliczności, na którą oskarżony nie miał żadnego wpływu i tym samym nie 

stanowi usprawiedliwienia dla niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego (wyrok SN z 22 maja 2019 r.  

w sprawie o sygn. akt III KS 16/19, Legalis nr 1921772, Lex nr 2671210). 
6 Zarówno obowiązujący w ramach art. 209 k.k. termin „uchylanie”, jak i wcześniej tam występujący termin 

„uporczywie” mają wydźwięk głęboko pejoratywny. Oba te znamiona jednoznacznie świadczą o występowaniu złej 

woli danego sprawcy. Na powyższe wskazuje m.in. M. KRÓLIKOWSKI, Prawo karne – część szczególna. Orzecznictwo, 

Warszawa 2016, s. 287. Autor analizuje wspomniane zwroty w kontekście wyroku SN z 3 lipca 2003 r. w sprawie  

o sygn. akt II KK 125/03 (Legalis nr 58198, Lex nr 151989), gdzie wskazano, że uporczywość sprowadza się  

do wystąpienia wielokrotności zaniechań na przestrzeni pewnego odcinka czasu (dodatkowo znamię to stanowiło 

przejaw psychicznego nastawienia sprawcy do zarzucanego mu czynu).  
7 W. ULITKO (zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości) Odpowiedź  

z 2 sierpnia 2017 r. na wniosek z 14 czerwca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej,  

znak sprawy: DL-III-082-6/17/3170803-00134, s. 1 (w zasadniczym zakresie dostępne w Legalisie jako pismo  
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Istotne w sferze niniejszej rozprawy doktorskiej pozostaje również zilustrowanie szeregu 

źródeł w kwestii powstania stosunku pomiędzy osobą zobligowaną do alimentów a osobą 

uprawnioną (warto zauważyć, że osobami uprawnionymi do alimentów są nie tylko dzieci w relacji 

do swoich rodziców; istnieje bowiem znaczna gamma źródeł obowiązku alimentacyjnego - tytułem 

egzemplifikacji należy podać, iż jest to np. renta zasądzona jako odszkodowanie za doznany 

uszczerbek na zdrowiu).8 

Warto jednocześnie zaznaczyć, że przestępstwo niealimentacji (obok przestępstwa znęcania 

się9 – stypizowanego w ramach art. 207 k.k.) należy do najczęściej popełnianych10 przestępstw 

wymierzonych przeciwko rodzinie i opiece11 (o skali tego występku świadczą m.in. dane wskazane  

w poniższej tabeli oraz wykresie). 

Uchylanie się od alimentacji (art. 209 k.k.); statystyka liczby wszczętych postępowań 

oraz liczby przestępstw stwierdzonych12.  

Rok Liczba wszczętych 

postępowań. 

Liczba przestępstw 

stwierdzonych.  

1999 40251 28487 

2000 41944 29967 

2001 40593 28264 

  

nr 13793 w sprawie ścigania dłużników alimentacyjnych, którzy uporczywie uchylają od płacenia alimentów na 

utrzymanie najbliższych osób, sygn. VIII/13793/2017). 
8 Zagadnienie odmiennego postrzegania pewnych pojęć na gruncie powszechnego brzmienia a interpretacji na tle danej 

gałęzi prawa przedstawia szerzej S. ŻÓŁTEK, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. 

Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego, Warszawa 2017, s. 13. 
9 W doktrynie prawnokarnej podnosi się, iż znaczną grupę przestępstw zarzucanych osobom, wobec których złożono 

wniosek w trybie art. 335 § 1 k.p.k. (wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie 

uzgodnionych z oskarżonym kar) stanowią przestępstwa stypizowane w ramach dyspozycji art. 207 k.k. i art. 209 k.k. 

Na powyższe wskazuje A. WAŻNY, Stosowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary w wypadkach 

wyroków wydanych w trybie tzw. skazania bez rozprawy, «Prok. i Pr.» 12/2012, Legalis/el. 
10 A. RATAJCZYK, Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego 

(zagadnienia wybrane), Warszawa 1980, s. 177; E. DĄBROWSKA, Ochrona prawa do odpowiedniego życia dziecka ze 

szczególnym uwzględnieniem przestępstwa niealimentacji, [w:] Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym,  

E. KABZA, K. KRUPA – LIPIŃSKA (red.), Toruń 2016, s. 181; P. OSTASZEWSKI, Przemiany przestępstwa niealimentacji 

w Polsce, «Archiwum Kryminologii» 1/2020, s. 187.  
11 Analogicznie zatem sprawcy przestępstwa niepowrócenia do miejsca izolacji z przerwy w odbywaniu kary  

(art. 242 § 3 k.k.) karani uprzednio byli najczęściej – spośród przestępstw przeciwko rodzinie i opiece za znęcanie się  

(art. 207 § 1 k.k.) oraz niealimentacje (art. 209 § 1 k.k.). O powyższy wspomina P. PONIATOWSKI, Przestępstwo 

niepowrócenia do miejsca izolacji z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności (art. 242 § 3 k.k.)  

[w:] Przestępstwa uwolnienia osoby prawnie pozbawionej wolności (art. 242 k.k. i 243 k.k.), Warszawa 2019, Lex/el.  
12 Uchylanie się od alimentacji – statystyka; http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-

7/63509,Uchylanie-sie-od-alimentacji-art-209.html ; [Dostęp: 14 stycznia 2021 r.]. 

 

http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-7/63509,Uchylanie-sie-od-alimentacji-art-209.html
http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-7/63509,Uchylanie-sie-od-alimentacji-art-209.html
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2002 33747 23280 

2003 35651 22061 

2004 24177 16728 

2005 15100 10994 

2006 16539 9982 

2007 22532 11814 

2008 16283 11133 

2009 38357 18718 

2010 32928 19304 

2011 32976 18775 

2012 25335 14262 

2013 33882 18249 

2014 31276 16664 

2015 28310 13368 

2016 16009 9398 

 

 

Przedmiotowe opracowanie zwraca uwagę na fakt, iż współczesna typizacja wyżej 
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wymienionego czynu zabronionego pozostaje wciąż niewystarczająca (mimo dokonania znaczącej 

modyfikacji treści przepisów) w świetle problemów z jakimi muszą permanentnie zmagać się 

osoby, które nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych z powodu 

niewywiązania się przez osoby zobowiązane z obowiązku opieki (polegającego na łożeniu  

na utrzymanie osób najbliższych bądź innych osób, co do których opieki są zobligowane13). 

 Ponadto omawiana praca porusza m.in.: różne sposoby zapatrywania na przedmiot 

stanowiący dobro chronione, dokonuje analizy strony przedmiotowej przestępstwa  

(m.in. wskazuje na fakt różnic występujących pomiędzy nieusprawiedliwionym  

a usprawiedliwionym uchylaniem się od obowiązku opieki), konfiguracje zbiegu przepisów, 

sankcji karnych oraz trybów ścigania. Występują tu również postulaty, zarówno de lege lata,  

jak i de lege ferenda.   

 Z uwagi na fakt, iż problem niealimentacji w większości wypadków dotyczy dzieci14  

warto wskazać, że w wiktymologii wyróżnia się pojęcie tzw. zespołu dziecka pokrzywdzonego 

(child abuse), do którego to oprócz maltretowania fizycznego, psychicznego czy moralnego15 

zalicza się również zaniedbanie (child maltreatment and neglect)16.  

W związku z powyższym wyodrębnia się m.in. głodzenie, zaniedbania fizyczne  

i emocjonalne (physical and emotional neglect) oraz zaniedbania lecznicze (neglect of medical 

care)17. Zarówno głodzenie, zaniedbania fizyczne, emocjonalne oraz zaniedbania lecznicze mogą 

stanowić efekt niealimentacji osób zobowiązanych w stosunku do osób uprawnionych.  

 

 

  
13 K. GROMEK, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2018, s. 720-721. Autorka wskazuje kilka 

znaczeń obowiązku alimentacyjnego. Są to m.in. znaczenie podstawowe (dostarczanie środków utrzymania  

i wychowania podmiotom uprawnionym przez podmioty zobowiązane), funkcjonalne (czynności mające na celu 

zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb osoby - która sama nie może się utrzymać - przez osobę mającą możliwości 

majątkowe i zarobkowe) przedmiotowe (dostarczanie środków utrzymania i wychowania - czyli tzw. świadczenia 

alimentacyjne), podmiotowe (stosunek majątkowy występujący między uprawnionym do otrzymywania określonych 

środków a zobowiązanym do dawania określonych środków), kumulatywne (utrzymywanie uprawnionego poprzez 

podejmowanie działań mających na celu zaspokajanie jego potrzeb przez dostarczanie świadczeń). 
14 Ł. BARAŃSKI, Niealimentacja a prawo karne, [w:] Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym,  

E. KABZA, K. KRUPA – LIPIŃSKA (red.), Toruń 2016, s. 194. 
15 W aspekcie tym aktualne pozostaje (również i w przedmiotowym zakresie) pytanie w sferze poziomu hierarchii 

wymagań moralnych, których spełnienie można uczynić przedmiotem prawnego obowiązku żądając od obywateli jego 

przestrzegania. M. SZCZEPANIEC, Etyczne i prawne aspekty dopuszczalności aborcji ze względów eugenicznych, 

«Białostockie Studia Prawnicze» 13.1/2013, s. 78. 
16 B. HOŁYST, Wiktymologia, Warszawa 2006, s. 460. 
17 Ibidem, s. 460. 
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Liczba osób otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego według wysokości 

zasądzonych alimentów18.  

Struktura finansowa. Przeciętna miesięczna liczba 

osób (w tys.). 

Struktura procentowa. 

Ogółem, z tego: 313,2 100% 

do 100 zł 2,1 0,7% 

od 100,01 zł do 200 zł 23,8 7,6% 

od 200,01 zł do 300 zł 75,5 24,1% 

od 300,01 zł do 400 zł 98,5 31,5% 

od 400,01 zł do 500 zł 89,1 28,4% 

od 500,01 zł do 700 zł 19,7 6,4% 

od 700,01 zł do 900 zł 2,8 0,9% 

od 900,01 zł 1,7 0,4% 

 

 Warto podnieść, że przepisy w sferze przestępstwa niealimentacji - sformułowane 

  
18 Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2015 r.  

https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow ; [Dostęp: 17 

maja 2020 r.].  

https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow
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uprzednio przez projektodawcę w ramach k.k. z 1932 r., kolejno ustawodawców w ramach k.k.  

z 1969 r., jak i k.k. z 1997 r. - pozostały niewystarczające w kontekście konieczności zapewnienia 

prawidłowego sposobu zaspokajania potrzeb osób uprawnionych przez podmioty zobowiązane do 

uiszczania alimentów. Wydaje się również, iż znaczna zmiana wprowadzona na mocy ustawy  

z 23 marca 2017 r. w zakresie przestępstwa niealimentacji, nie jest w stanie  

w pełni sprostać realiom codziennych zmagań prawa w ściąganiu alimentów od osób mających  

ku temu obiektywne możliwości.  

 Zasadniczym elementem, mającym na celu doprowadzenie do finalizacji przedmiotowej 

pracy pozostaje analiza aktów normatywnych traktujących o penalizacji przestępstwa 

uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacji, jak również m.in. przegląd doktryny  

i orzecznictwa w niniejszym zakresie. Ponadto dużą rolę w konstrukcji niniejszej rozprawy 

doktorskiej odgrywają dane uzyskane od szeregu instytucji publicznych w Polsce.  

 Jednocześnie warto wskazać, iż do podstawowych dokumentów wydawanych  

w toku wypłacania świadczeń w sferze pomocy państwa w zakresie zaspokajania podstawowych19 

potrzeb osób alimentowanych20 należą chociażby: zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji 

świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich dwóch miesięcy wydawane przez komornika 

sądowego prowadzącego postępowanie na wniosek uprawnionego (często składany poprzez 

przedstawiciela, a ściślej rzecz ujmując najczęściej - przedstawicielkę ustawową małoletniego21), 

zaświadczenie o sumie wyegzekwowanych świadczeń w ciągu ostatniego roku (przeważnie 

również podobne zaświadczenie przysługujące z tytułu ubiegania się o tzw. zasiłek rodzinny); 

decyzja administracyjna wydawana przez właściwego starostę powiatowego odnośnie odbioru 

  
19 Warto pamiętać, iż w przedmiocie uchylania się sprawcy od obowiązku łożenia na utrzymanie istotne jest 

zaakcentowanie sformułowania narażenia na niemożność zaspokojenia podstawowych a nie wszystkich potrzeb 

życiowych uprawnionego. Na powyższy fakt zwraca uwagę m.in. SA w Katowicach w postanowieniu  

z 12 stycznia 2005 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 1/05 (orzeczenia.ms.gov.pl, Prok. i Pr. 2006 nr 1, poz. 25, s. 14, 

Legalis nr 72677).  
20 S. DUBISZ (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN A-J, Warszawa 2006, s. 53. Termin alimenty został 

określony jako "obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz tych osób z rodziny, które nie są w stanie utrzymać się 

same; alimenty zazwyczaj ustalane są sądownie". 
21 Warto wskazać, iż w myśl postanowienia Izby Karnej SN z 25 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 4/20 

(OSNKW 2020 nr 7 poz. 28, Legalis nr 2373094, Lex nr 3021540) czynności prawne podejmowane przez 

przedstawiciela małoletniego pokrzywdzonego (dziecka) w postępowaniu karnym prowadzonym z art. 209 k.k. 

przeciwko rodzicowi dziecka, są czynnościami prawnymi dotyczącymi należnych dziecku od tego rodzica środków 

utrzymania – zatem prawa małoletniego w tego typu postępowaniu może wykonywać drugi z rodziców. Omówienie 

wzmiankowanej problematyki prezentuje m.in. A. KOCIEMBA, Reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego 

przestępstwem z art. 209 k.k. w sprawie przeciwko drugiemu z rodziców, [dostęp: 21 sierpnia 2020 r.], «n.ius» 

20/08/2020 Legalis/el oraz W. KOTOWSKI, Niealimentacja, a uprawnienia procesowe drugiego z rodziców, [dostęp: 

13 stycznia 2021 r.], «n.ius» 02/12/2020 Legalis/el. 
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prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu czy decyzja o podjęciu stosownych działań w zakresie 

skierowania do właściwej Prokuratury Rejonowej zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa w przedmiocie uchylania się od obowiązku alimentacji. 

 Ponadto trzeba nadmienić, że alimentacja (w szczególności alimentacja rodziny) 

„wyrażająca się w ustawowym obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej (dziecka, 

rodzica, rodzeństwa) zawsze stanowiła istotny społecznie problem. Zadowalające rozwiązanie  

tego problemu napotykało na wiele trudności (…) w realizacji ustawowych uprawnień  

do alimentacji, stwierdzonych także prawomocnymi wyrokami sądowymi (…) w wielu 

przypadkach stosowanie przymusu w postaci wyroków skazujących za uchylanie się od płacenia 

alimentów – nie dawało pożądanego wyniku. Nie zawsze bowiem nawet w okresie odbywania kary 

pozbawienia wolności można było zapewnić taką pracę skazanemu, by potrącać należności 

alimentacyjne (…)22. Niemniej, warto czynić starania by zmienić przedmiotowy kształt rzeczy  

w możliwie najpełniejszym stopniu23.  

 Należy wskazać, że w doktrynie prawnokarnej podnosi się, iż zagadnienia dotyczące 

wymiaru kary niejednokrotnie stanowią przedmiot sporu w sferze poziomu kar grożących 

każdorazowemu sprawcy. Przyjmuje się jednak, że nawet surowe kary, mogą mieć pewne 

pozytywne znaczenie w zakresie prewencji ogólnej, a przede wszystkim stanowić jednoznaczny 

wyraz stanowiska ustawodawcy w kwestii zdecydowanej dezaprobaty tego rodzaju zachowań24. 

Mimo, iż ustawą o zmianie k.k. z 23 marca 2017 r. dokonano istotnej zmiany przepisów  

w kwestii kształtu przestępstwa niealimentacji, wciąż można zauważyć pewne mankamenty  

w zakresie prawidłowości działania tego rodzaju instytucji.  

 Trzeba także podnieść, że prawo karne określa podstawowe standardy postępowania  

w ramach danego społeczeństwa, a poprzez stosowanie odpowiednich sankcji zmierza do wzrostu 

motywacji przestrzegania określonych zachowań przez poszczególne osoby25. Dodatkowo należy 

zauważyć, iż czyn niealimentacji pozostaje niezwykle istotnym zjawiskiem z punktu widzenia 

  
22 J. KLIMEK, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Warszawa 1984, s. 5. 
23 W niniejszym zakresie warto zwrócić uwagę na program „praca dla więźniów” zainicjowany przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości w 2016 r. a realizowany przez Służbę Więzienną w celu „wspierania szeroko rozumianej readaptacji 

społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych”; https://www.sw.gov.pl/dzial/program-

pracy-wiezniow ; [Dostęp: 19 maja 2020 r.].  
24 T. BOJARSKI, Kierunki zmian dokonanych w kodeksie karnym z 1997 r., [w:] Charakterystyka ogólna, Zmiany  

w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 r., red. T. BOJARSKI, K. NAZAR, A. NOWOSAD,  

M. SZWARCZYK, Lublin 2006, s. 25. 
25 A. MAREK, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2005, s. 16. 

https://www.sw.gov.pl/dzial/program-pracy-wiezniow
https://www.sw.gov.pl/dzial/program-pracy-wiezniow
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opinii publicznej, która to oczekuje zwalczania go za pomocą racjonalnej polityki kryminalnej26.  

 Pesymistyczna, ale niestety wciąż aktualna pozostaje – jak się wydaje - dewiza wyrażana 

w Polsce już w latach 50 XX wieku przez dłużników alimentacyjnych, sprowadzająca się do tego, 

że obowiązany „woli biedować, byle tylko uprawniony miał jak najmniej27”. Tego rodzaju 

karygodne nastawienie psychiczne części dłużników niealimentacyjnych w dalszym ciągu znajduje 

usprawiedliwienie w sferze społecznej (z uwagi na taki sposób postrzegania rzeczywistości 

przygotowywane są kampanie społeczne mające za zadanie wykazać jak ważne jest uiszczanie 

alimentów28).  

 Niemniej, trzeba odnotować, że w niektórych sferach życia społecznego (np. przeciwko 

adwokatowi) już samo dopuszczenie do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika 

sądowego w przedmiocie roszczeń alimentacyjnych stanowi ciężkie naruszenie zasad etyki  

oraz godności zawodu29, co może przełożyć się na zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego30.  

 Warto zauważyć, że sformułowanie „niealimentacja” posiada w języku karnoprawnym 

ścisły oraz wąski sens techniczny, który nie pokrywa się z sensem spotykanym w ramach języka 

potocznego, a także w obszarze języka cywilnoprawnego. Niemniej, nie można przy tego rodzaju 

okolicznościach pominąć faktu, że niealimentacja jako instytucja prawa karnego jest  

w pewnym stopniu tworem posiłkowym, wywodzącym się właśnie z zakresu wspomnianego prawa 

cywilnego31. 

 Należy wskazać, że uprawnienie do żądania alimentacji i sam obowiązek alimentacyjny są 

niewątpliwie prawem oraz obowiązkiem, mającym doniosły wymiar tak majątkowy,  

  
26 M. LEONIENI, Złośliwe uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego de lege lata i de lege ferenda, «PiP» 

11/1964, s. 756.  
27 Z. PAWŁOWSKI, W kwestii ustalenia wysokości zobowiązań alimentacyjnych, «PiP» 12/1951, s. 926. 
28 Kiedy zaczniemy uświadamiać ludziom krzywdę dzieci, które nie dostają alimentów? XI posiedzenie zespołu 

ekspertów ds. alimentów;  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zespol-ekspertow-ds-alimentow-XI-posiedzenie ; 

[Dostęp: 5 maja 2020 r.]. Należy również uwypuklić, że prowadzenie kampanii społecznych w zakresie alimentacji 

pozostaje zgodne z jednym z zasadniczych postulatów zespołu ds. alimentów (powołanym przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka – raport z działalności zespołu do spraw alimentów za 2019 r., s. 4; 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Sprawozdanie%20Zespołu%20ds.%20Alimentów%20BRPO.pdf ; dostęp: 5 

maja 2020 r.).  
29 Orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z 4 czerwca 2005 r. w sprawie o sygn. akt WSD 35/04 

(www.wsd.adwokatura.pl, Legalis nr 1522493).  
30 „Wielorakie i szczególnie silne są związki i normatywne przenikanie między systemem prawa dyscyplinarnego  

i powszechnym procesem karnym oraz prawem karnym materialnym: począwszy od represyjnego charakteru 

odpowiedzialności i podstawowych instytucji materialnego prawa dyscyplinarnego, na strukturze i modelu 

postępowania dyscyplinarnego (który w zasadzie jest zmodyfikowanym tylko odwzorowaniem powszechnego procesu 

karnego) kończąc” – A. BOJAŃCZYK, T. RAZOWSKI, Konsekwencje procesowe przewinienia dyscyplinarnego będącego 

przestępstwem, «PiP» 11/2009, Legalis/el. 
31 Z. SIWIK, Przestępstwo niealimentacji ze stanowiska polityki kryminalnej, Wrocław 1974, s. 8. 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zespol-ekspertow-ds-alimentow-XI-posiedzenie
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Sprawozdanie%20Zespołu%20ds.%20Alimentów%20BRPO.pdf
http://www.wsd.adwokatura.pl/
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jak i gospodarczy. Warto również podkreślić, iż moralne oraz społeczne znaczenie obowiązku 

alimentacyjnego przejawia się szczególnie intensywnie w konfiguracji, w której to obowiązek 

dostarczania środków utrzymania oraz wychowania istnieje między członkami rodziny  

w ścisłym tego słowa znaczeniu, tzn. w relacji pomiędzy osobami pozostającymi w ramach 

najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina; szczególnie mocno zostało to zaakcentowane 

w sferze rodziców wraz z pozostającymi pod ich władzą – dziećmi32. 

 Jednocześnie warto zaakcentować, że liczba osób otrzymujących świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego (de facto ze środków Skarbu Państwa) według ostatnich dostępnych 

danych wynosiła ponad 313 tys. (co prezentują tabele przedstawione poniżej).  

Liczba osób otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego według statusu w 

rodzinie33.  

Status Przeciętna miesięczna liczba 

osób (w tys.). 

Struktura procentowa. 

Wychowywana przez osobę 

pozostającą w związku 

małżeńskim z osobą 

zobowiązaną do alimentacji 

wobec osoby uprawnionej.  

44,8 14,3% 

Wychowywaną przez osobę 

pozostającą w związku 

małżeńskim z osobą 

niezobowiązaną do 

alimentacji wobec osoby 

uprawnionej.  

35,1 11,2% 

Wychowywanych przez 

rodzica niepozostającego w 

związku małżeńskim.  

213,4 68,1% 

  
32 J. GWIAZDOMORSKI, Krewni uprawnieni do żądania i obowiązani do dostarczania środków utrzymania, «PiP» 

9/1954, s. 80. 
33 Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2015 r.  

https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow ;  

[Dostęp: 17 maja 2020 r.].  

https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow
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Wychowywanych przez 

rodziców niepozostających w 

związku małżeńskim.  

12,8 4,1% 

Pobierającego na siebie 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego.  

7,2 2,3% 

Łącznie:  313,3 100% 

 

Możliwości zwiększenia stopnia efektywności egzekucji alimentów (poza prawem karnym 

i kampaniami społecznymi) służyć może wiele instrumentów bazujących na nowoczesnych 

technologiach. Należy w tym miejscu podnieść, iż w Polsce następuje stale rosnąca informatyzacja 

poszczególnych dziedzin ludzkiej aktywności, w tym również organów władzy publicznej. Warto 

zauważyć, że właśnie w tym celu34 powstało Ministerstwo Cyfryzacji (faktycznie utworzone  

  
34 Należy bowiem wskazać, że zgodnie z treścią § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z 9 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji - 

Minister Cyfryzacji kierował działem administracji rządowej – informatyzacja (Ministerstwo zostało zlikwidowane  

7 października 2020 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia 

Ministerstwa Cyfryzacji, Dz. U. poz. 1730). W myśl zaś § 1 ust. 2 ww. Rozporządzenia pracownicy dotychczasowego 

Ministerstwa Cyfryzacji obsługujący sprawy działu informatyzacja zostali włączeni do Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów.  
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8 grudnia 2015 r.35). Tego rodzaju trend mógłby zostać uwzględniony przy poprawie skuteczności 

egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Wprowadzone bowiem ustawą z 23 marca 2017 r. zmiany 

w obszarze art. 209 k.k. są zasadne, aczkolwiek nadal w ramach polskiego porządku 

normatywnego istnieje szerokie spectrum działań legislacyjnych, które to mogą przyczynić się  

do zwiększenia efektywności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i de facto do zmniejszenia 

szeregu obciążeń finansowych, jakie z tego tytułu ponosi Skarb Państwa.  

 O istocie problemu związanego z niealimentacją świadczy nie tylko ważna nowelizacja k.k. 

z 23 marca 2017 r., lecz również chociażby kompleksowy pakiet zmian wdrożony do polskiego 

systemu prawnego na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności 

egzekucji świadczeń alimentacyjnych (na mocy którego to aktu normatywnego zmieniono m.in. 

k.p.c., u.p.e.a., k.p., k.k.w., u.p.o.u.a. czy ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych). Ponadto 

należy nadmienić, iż pierwsza36 w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości rozpoznana skarga 

nadzwyczajna37 z zakresu prawa karnego38 dotyczyła w swojej istocie m.in. problemu 

niealimentacji.  

 W tym miejscu należy również wyrazić szczególne podziękowania  

dla SSN dr hab. Marii Szczepaniec, prof. uczelni - bez której to merytorycznego wsparcia 

przygotowanie niniejszej rozprawy doktorskiej byłoby niemożliwe. 

  
35 Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji  

(Dz. U. poz. 2077). Wyżej wymienione rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustawy Rzeczypospolitej 

Polskiej 8 grudnia 2015 r. i weszło w życie (zgodnie z treścią § 4) z dniem ogłoszenia, z mocą od 16 listopada 2015 r.  
36 Sprawa o sygn. I NSNk 2/19 została rozpoznana 3 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 

(http://www.sn.pl/sprawy/sesjapdflib/wokanda_kmak-bapawy.pdf); sprawę zaś oznaczoną sygn. akt I NSNk 1/19 

rozstrzygnięto godzinę później (http://www.sn.pl/sprawy/sesjapdflib/wokanda_kmak-bapaxw.pdf), dostęp: 6 maja 

2020 r. 
37 Instytucja skargi nadzwyczajnej pozostaje względnie nową regulacją występującą w sferze środków kontroli  

nadzwyczajnej w polskim wymiarze sprawiedliwości. Ustawa o SN – konstytuująca tą instytucje, obowiązuje  

od 3 kwietnia 2019 r. Zgodnie z treścią art. 89 ustawy o SN, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności  

z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej,  

od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie może 

być wniesiona skarga nadzwyczajna, o ile: 

1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji RP lub 

2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub 

3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego 

- a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.  
38 Postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie  

o sygn. akt I NSNk 2/19 (Legalis nr 1897860, Lex nr 2649782). 

http://www.sn.pl/sprawy/sesjapdflib/wokanda_kmak-bapawy.pdf
http://www.sn.pl/sprawy/sesjapdflib/wokanda_kmak-bapaxw.pdf
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0.1. Środki materialne jako warunek prawidłowego zaspokojenia 

podstawowych potrzeb życiowych. 

Rzeczą oczywistą pozostaje fakt, iż dla odpowiedniego rozwoju i przetrwania jednostki 

ludzkiej istotne są środki materialne. W przypadku zaś dziecka jego prawidłowy rozwój jest 

zabezpieczony, wtedy gdy realizowane pozostają jego elementarne potrzeby. Wśród 

wskazywanych potrzeb dziecka, których gwarantem jest prawo karne znajdują się również 

potrzeby materialne.  

Prawo karne pełni - w zarysowanym powyżej zakresie - rolę ultymatywną (ultima ratio), 

tj. wkracza, dopiero wówczas, kiedy to niezabezpieczenie potrzeb materialnych osoby uprawnionej 

przybiera szczególnie groźną postać przestępstwa niealimentacji39. W przedmiotowym zakresie 

warto zwrócić na wyrok SN sprzed ponad sześćdziesięciu lat (wydany w odmiennym stanie 

prawnym, ale w swojej wymowie aktualny) wskazujący, że zasadniczym celem przepisu 

dotyczącego niealimentacji (wówczas art. 201 k. k. z 1932 r.) „jest ochrona interesów osób, wobec 

których sprawca ma obowiązek opieki, zmuszenie go przy pomocy represji karnej,  

do wykonywania obowiązków alimentacyjnych. W związku z powyższym trzeba zauważyć, iż nie 

zawsze dla osiągnięcia właściwego celu, stosowanie bezwzględnej represji karnej jest konieczne. 

Nie chodzi tu bowiem jedynie o to, by sprawcę ukarać za uchylanie się od ciążących na nim 

obowiązków, lecz by w przyszłości obowiązki te wypełniał”40. 

Niemniej, należy podnieść, że w doktrynie wskazuje się, iż to na rodzicach ciąży obowiązek 

sprawowania pieczy nad żyjącymi z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym dziećmi;  

to rodzice są zobligowani do ochrony swoich dzieci przed wszelkimi niebezpieczeństwami  

w aspekcie ich życia oraz zdrowia (bez względu na to z jakiego to tytułu zagrożenia te mogą 

powstawać)41. Warto zauważyć, że z niebezpieczeństwem jakie może wiązać się z deficytem 

środków materialnych (nieodzownych w aspekcie potrzeb egzystencjalnych) koresponduje 

chociażby widmo prostytucji42. Brak bowiem środków materialnych może wiązać się z deprecjacją 

wartości danej jednostki i poszukiwaniem przez nią możliwości niezwłocznego (choć niezgodnego 

  
39 V. KONARSKA-WRZOSEK, Ochrona dziecka w polskim prawie karnym, Toruń 1999, s. 141. 
40 Wyrok SN z 29 sierpnia 1958 r. w sprawie o sygn. akt IV K 303/58 (OSPiKA 1960, poz. 47, s. 102). 
41 A. SPOTOWSKI, Kilka uwag o obowiązku gwaranta w prawie karnym, «PiP» 11/1987, s. 59. 
42 K. M. WOLSKA–WRONA, Kryminalizacja prostytucji dziecięcej – odpowiedzialność karna. Perspektywa polska, [w:] 

Ochrona dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Publikacja 

pokonferencyjna, Warszawa 2010, s. 83. 
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m.in. z aspektami moralności akceptowanej społecznej) uzyskiwania dochodu. 

Należy podnieść, że SN w uchwale z 24 maja 1990 r. wskazał, że sam obowiązek 

alimentacyjny z reguły polega na „dostarczaniu wartości majątkowych, ponieważ w pierwszej 

kolejności chodzi o ochronę sfery ekonomicznej uprawnionego poprzez zapewnienie mu środków 

utrzymania. Z drugiej zaś strony chodzi o ochronę samej osoby oraz zapewnienie opieki i środków 

wychowania. W świadczeniach tych przeplatają się elementy majątkowe z elementami osobowymi 

i konsekwencją tego jest przyjęcie, iż prawo do alimentów ma charakter mieszany. Roszczenia, 

jakie z tego prawa wynikają, mają bądź naturę majątkową, bądź niemajątkową” 43.  

W doktrynie wskazuje się ponadto, iż alimenty przeważnie przybierają postać świadczeń 

pieniężnych. Niemniej, warto podnieść, że zadośćuczynienie obowiązkowi alimentacyjnemu może 

także polegać na świadczeniu w naturze, w konfiguracji ponoszenia osobistych starań na rzecz 

osoby uprawnionej44.  

W powyższym kontekście brak zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osoby 

uprawnionej (w tym przypadku dzieci) stanowić będzie złamanie roli gwaranta - rodzica w sferze 

nienastąpienia skutku wyrażającego się np. w narażeniu na zachorowanie (np. z tytułu deficytu 

środków finansowych na zaszczepienie dziecka).  

 Sformułowanie „podstawowych potrzeb życiowych” znajduje się w treści  

art. 209 § 1a k.k. (po nowelizacji z 23 marca 2017 r.) w kontekście narażenia osoby uprawnionej 

na niemożność zaspokojenia „podstawowych potrzeb życiowych”.  

W uzasadnieniu projektu ustawy z 23 marca 2017 r. wskazano, że zaspokojenie 

podstawowych potrzeb życiowych nie jest pojęciem stałym, lecz zdeterminowanym konkretną 

sytuacją społeczno - ekonomiczną.  

Ówczesny projektodawca wskazał przy tym na istotną zależność wyłaniającą się pomiędzy 

przeciętnym statusem życiowym obywateli a zakresem i różnorodnością potrzeb uznawanych  

za powszechne. Ustawodawca nadmienił ponadto, że „w konsekwencji podnoszenia się stopy 

życiowej konieczne staje się nie tylko zabezpieczenie każdemu człowiekowi minimum egzystencji 

w postaci środków przeznaczonych na jego utrzymanie, tj. żywności, odzieży  

i lokalu mieszkalnego, ale również (…) zapewnienie niezbędnego wykształcenia i przygotowania 

  
43 Uchwała składu siedmiu sędziów SN (Izby Cywilnej) z 24 maja 1990 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 21/90 (OSNCP 

1990 nr 10-11, poz. 128, Legalis nr 26975). 
44 W. KOWALSKI, Rozdział 51. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, [w:] Egzekucja sądowa w prawie polskim,  

red. Z. SZCZUREK, Sopot 2015, s. 1090. 
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zawodowego, a także możliwości korzystania z dóbr kulturowych. Zaspokojenie takich potrzeb 

wyższego rzędu - zwłaszcza w odniesieniu do dziecka - pozostaje w rozwiniętym społeczeństwie 

niezmiernie ważnym elementem procesu wychowawczego (…)”45. Z powyższego wynika, iż 

trudno jest kompleksowo ustalić jednolitą kategorię elementów zaliczanych do „podstawowych 

potrzeb życiowych”.  

Warto zauważyć, że w orzeczeniu SN z 10 grudnia 2014 r.46 stwierdzono, że przyjęcie 

poglądu - jakoby „narażenie na niemożność” w myśl art. 209 § 1 k.k. (w stanie sprzed nowelizacji 

k.k. z 23 marca 2017 r.) rozumiane jako bezpośrednie doprowadzenie (a zatem wystąpienie skutku) 

- mogłoby przełożyć się na nadmierną (oraz sprzeczną z celem kryminalizacyjnym  

tego przestępstwa) depenalizację zachowań niealimentacyjnych, do sytuacji w których skutek taki 

już następuje.  

Celem zaś przedmiotowej normy prawa karnego (na gruncie obowiązującego wówczas 

stanu prawnego) była penalizacja takich zachowań, które doprowadzają do samej sytuacji 

możliwego zaistnienia skutku w postaci braku zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych 

wskutek uporczywego (znamię przymiotnikowe wówczas występujące) uchylania się  

od obowiązku alimentacyjnego. W pewnym zakresie zatem stwarzają dopiero abstrakcyjne ramy 

wystąpienia skutku. Nie można bowiem z całą pewnością skonkludować, że brak uiszczania 

alimentów zawsze skutkować będzie niemożnością zaspokojenia podstawowych potrzeb 

życiowych uprawnionego47. Czasem może się zdarzyć tak, że dana osoba otrzyma wsparcie  

od instytucji publicznej (np. funduszu alimentacyjnego, ośrodka pomocy społecznej) lub innej 

osoby (chociażby zaniepokojonej jej losem). Niemniej, już samo wytworzenie pewnej sytuacji 

niepewności skutkowało pojawieniem się abstrakcyjnego wzorca narażenia na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb życiowych. Może bowiem dojść do sytuacji, w której to uprawniony nie 

  
45 Uzasadnienie projektu ustawy k.k. z 23 marca 2017 r., 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf ; [Dostęp:  

8 maja 2017 r.]. 
46 Postanowienie SN z 10 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt III KK 388/14 (KZS 2015 nr 4, poz. 26,  

Legalis nr 1180446, Lex nr 1621351). 
47 Warto w tym zakresie wskazać na wyrok Izby Karnej SN z 11 lipca 2012 r. w sprawie o sygn. akt II KK 179/12 

(Legalis nr 517568; Lex nr 1219289). W uzasadnieniu orzeczenia podniesiono, że nie mogło dojść do wyczerpania 

przez Sydonię O. kluczowego dla występku z art. 209 k.k. znamienia, skoro nie przypisano jej uchylania się od 

„łożenia” na utrzymanie matki, lecz uchylanie się od „pielęgnacji i całodobowej opieki domowej”; zatem formalnie 

wskazane w opisie czynu pierwotnie przypisanego Sydonii O. znamię, w postaci „narażenia pokrzywdzonej  

na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych”, materialnie nie zostało wyczerpane, skoro owa 

niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych stanowić musi pochodną uchylania się od łożenia  

na utrzymanie osoby uprawnionej. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf
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będzie kwalifikował się do kolejnego cyklu świadczeń z funduszu alimentacyjnego czy 

ewentualnie ktoś zaniepokojony (jak to zostało uprzednio wskazane) losem osoby znajdującej się 

w trudnej sytuacji materialnej nie będzie w stanie już dłużej pomóc. 

0.2. Równomierny wkład w rozwój rodziny w zakresie zaspokajania 

podstawowych potrzeb życiowych. 

 

Na wstępie niniejszego fragmentu warto podnieść, że rodzina48 pozostaje w Polsce 

wartością konstytucyjną, co wyraża się nie tylko w życiu jednostki oraz społeczności, ale także  

w ustrojowej roli jaką rodzinie przypisuje Rzeczpospolita Polska49 (egzemplifikację powyższego 

stanowi chociażby dyspozycja art. 18 Konstytucji RP stwierdzająca, iż „małżeństwo jako związek 

kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką 

Rzeczypospolitej Polskiej”). 

Należy podnieść, że w ramach polskiego prawa karnego materialnego podmiotem 

przestępstwa może być osoba fizyczna. Aktualnie obowiązujący k.k. nie wprowadził - mimo wielu 

toczących się w tym zakresie dyskusji - wzorem innych ustawodawstw odpowiedzialności osób 

prawnych czy też innych podmiotów zbiorowych (kolektywnych)50. Niemniej, należy stwierdzić, 

że uchwalenie u.o.p.z. pozostaje znakiem akceptacji w polskim prawie karnym tego rodzaju 

odpowiedzialności podmiotów innych niż osoby fizyczne51.  

Warto zaznaczyć, że z uwagi na kryterium cechy – podmioty przestępstwa dzielimy  

na powszechne (ogólnosprawcze – delicta communia) i na indywidualne (delicta propria). 

Wskazuje się, że przestępstwo powszechne może popełnić każdy prawnie odpowiedzialny 

człowiek52 (tj. osoba poczytalna, która osiągnęła odpowiedni wiek odpowiedzialności, czyli  

w zasadzie ukończyła 17 lat, wyjątkowo zaś gdy ukończyła 15 rok życia). W tym aspekcie trzeba 

podnieść, iż podmiotem przestępstwa indywidualnego jest jedynie osoba, która posiada określone 

  
48 Wskazuje się, iż z socjologicznego punktu widzenia rodzina uważana jest za tzw. małą grupę społeczną, w której 

partycypacja danego człowieka pozostaje nieodzowna dla odpowiedniego procesu kształtowania się osobowości 

jednostki ludzkiej. Na powyższe zwraca uwagę B. HOŁYST, Kryminologia, s. 1065. 
49 S. HYPŚ, Ochrona rodziny w polskim prawie karnym, Lublin 2012, s. 4. 
50 K. INDECKI, Podmiot przestępstwa, [w:] K. INDECKI, A. LISZEWSKA, Prawo karne materialne. Nauka  

o przestępstwie, karze i środkach penalnych, Warszawa 2002, s. 150. 
51 B. NAMYSŁOWSKA - GABRYSIAK, Odpowiedzialność karna osób prawnych, Warszawa 2003, s. 174. 
52 M. BOJARSKI (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2007, s. 91. 
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w ramach ustawy właściwości, wyróżniające je z kręgu innych osób (tzw. intraneus)53.  

Wskazuje się ponadto, iż przestępstwo niealimentacji stanowi typowy przykład 

przestępstwa indywidualnego54. Podmiotem przestępstwa niealimentacji jest „osoba, której 

obowiązek alimentacyjny został stwierdzony - prawomocnym lub podlegającym wykonaniu -

orzeczeniem sądu55, względnie ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną 

umową”.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z dyspozycją art. 27 k.r.o. w przypadku osób 

pozostających w związku małżeńskim oboje małżonkowie pozostają zobowiązani – każdy według 

swoich potrzeb – by przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb rodziny, którą utworzyli poprzez 

swój związek. Ponadto należy podnieść, iż zadośćuczynienie wspomnianemu obowiązkowi może 

również polegać (czy to w całości czy w części) na osobistych staraniach w przedmiocie 

wychowania dzieci oraz pracy w ramach wspólnego gospodarstwa domowego. 

Jednocześnie warto wskazać, że w ramach dyspozycji art. 27 k.r.o. w doktrynie przyjmuje 

się, iż poprzez sformułowanie „rodzina” rozumiemy przeważnie małżonków  

lub ich wspólne dzieci (czy to małoletnie czy pełnoletnie, lecz niesamodzielne), ponadto pasierbów 

(pasierb - niespokrewniony, przybrany syn; pasierbica - niespokrewniona, przybrana córka) 

przebywających stale we wspólnocie domowej, jak również dzieci przysposobione przez jedno  

z małżonków, w razie uzgodnionego wspólnie przez małżonków wprowadzenia ich do wspólnoty 

domowej56. 

 W aspekcie wspomnianego uprzednio przepisu trzeba zauważyć, iż obowiązek, o którym 

mowa w treści art. 27 k.r.o. nie ustaje nawet z chwilą orzeczenia przez sąd a sama separacja 

faktycznie w żaden sposób nie wyłącza obowiązku w przedmiocie wzajemnego przyczyniania się 

do zaspokojenia potrzeb rodziny. Dodatkowo trzeba podnieść, iż na ojcu dziecka urodzonego przez 

córkę spoczywa obowiązek wyłącznie w stosunku do dziecka małoletniego. Z powyższego wyłania 

się konstatacja, iż skoro córka nie zawarła związku małżeńskiego z ojcem swojego dziecka,  

nie zamieszkuje wspólnie z nim oraz nie tworzy rodziny w rozumieniu przepisów k.r.o. - brak jest 

  
53 A. MAREK, Nauka o przestępstwie i zasady odpowiedzialności, [w:] A. MAREK, S. WALTOŚ, Podstawy prawa  

i procesu karnego, Warszawa 2003, s. 65. 
54 A. RATAJCZAK, Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego 

(zagadnienia wybrane), Warszawa 1980, s. 194. 
55 R. PUSZ, Uchylenie orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym a kwestia odpowiedzialności karnej z art. 201 § 2 k.k., 

«NP» 23.11/1967, s. 1451. Podobnie K. MAJCHRZAK, Przestępstwo uporczywej niealimentacji, «Prawo Kanoniczne» 

59.3/2016, s. 148. 
56 O powyższym wspomina J. WIERCIŃSKI (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 250. 
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aktualizacji obowiązku ojca jej dziecka w zakresie zaspokajania potrzeb całej rodziny – 

wyrażonego w art. 27 k.r.o.57 

 Warto wskazać, że w myśl np. orzeczenia SR w Białymstoku z 2 października 2014 r.58 

matka zobowiązana jest do sprawowania opieki nad swoim dzieckiem. W niniejszej sprawie sąd 

stanął na stanowisku, iż nieuzasadnione byłoby przyjęcie, że dziecko jest w stanie studiować,  

a także jednocześnie podjąć pracę zarobkową i w konsekwencji utrzymywać się samodzielnie.  

W myśl zaś wyroku Izby Cywilnej SN osiągnięcie samodzielności przez dziecko zakłada zdobycie 

odpowiadających jego uzdolnieniom i predyspozycjom kwalifikacji zawodowych (rodzice  

są zobowiązani do łożenia na utrzymanie i wykształcenie także pełnoletniego dziecka, 

zdobywającego wspomniane kwalifikacje, np. pobierającego naukę w szkole pomaturalnej albo 

studiującego na uczelni wyższej; warunek stanowi jedynie wymóg by był to czas rzeczywistej 

nauki)59.  

 Warto podnieść, iż zgodnie z treścią dyspozycji art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń 

alimentacyjnych zależny jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych 

i majątkowych możliwości zobowiązanego. 

 Należy zauważyć, że zgodnie z orzeczeniem SA w Łodzi z 25 czerwca 2015 r.60 wskazany 

uprzednio art. 27 k.r.o. stwarza obowiązek alimentacyjny w zakresie szerszym  

od art. 135 k.r.o. - co sprowadza się do faktu, iż uzyskanie pełnoletniości przez dziecko,  

czyli samodzielnej legitymacji do żądania alimentów - nie powoduje samo z siebie zredukowania 

kwot z tytułu zabezpieczenia (o ile dziecko nie dysponuje własnymi źródłami dochodu). 

 Należy również zasygnalizować pojawiający się aspekt samotnego rodzicielstwa.  

W doktrynie wskazuje się bowiem, że występuje pewnego rodzaju społeczne przekonanie, iż  

(z uwagi na uzasadnione potrzeby dziecka, jak również ze względu na swoje predyspozycje) 

lepszym opiekunem oraz wychowawcą pozostaje matka dziecka. Należy zaznaczyć, że jeżeli 

dziecko nie może wychować się w rodzinie pełnej to wówczas jego dobro wymaga by opiekunem 

  
57 J. IGNACZEWSKI, Komentarz do art. 27 k.r.o., [w:] Małżeńskie prawo majątkowe, red. J. IGNACZEWSKI Warszawa 

2017, Legalis/el. 
58 Wyrok SR w Białymstoku z 2 października 2014 r. w sprawie o sygn. akt IV RC 364/14 (orzeczenia.ms.gov.pl, 

Legalis nr 1219023).  
59 Wyrok Izby Cywilnej SN z 26 listopada 1998 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 898/97 (Legalis nr 338471,  

Lex nr 1215599).  
60 Postanowienie I Wydziału Cywilnego SA w Łodzi z 25 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. akt I ACz 946/15 

(orzeczenia.ms.gov.pl, OSAŁdz 2016 nr 2, poz. 20, Legalis nr 1537771, Lex nr 2180691).  
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została matka a nie jego ojciec61.  

0.3. Racjonalizacja czynu zabronionego stypizowanego w ramach  

art. 209 k.k. 

Warto podnieść, że art. 71 Konstytucji RP wskazuje na zobowiązanie do pomocy władz 

publicznych w stosunku do rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Przepis ten stanowi 

mianowicie, iż „państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. 

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne  

i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych“  

(art. 71 ust. 1 Konstytucji RP). W ramach natomiast dyspozycji - art. 72 ust. 2 Konstytucji RP 

ustawa zasadnicza stanowi, iż „matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej 

pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa”.  

Nawiązując do powyższego należy podnieść, że jednym z przejawów „pomocy władz 

publicznych” są środki otrzymywane z funduszu alimentacyjnego (poniższa tabela oraz wykres 

ilustrują liczbę rodzin pobierających tego rodzaju świadczenie według liczby osób uprawnionych 

w rodzinie).  

Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego według liczby osób 

uprawnionych w rodzinie62.  

Liczba osób  Przeciętna miesięczna liczba rodzin (w 

tys.) 

Struktura 

z jedną osobą uprawnioną, 122,9 59,5% 

z dwoma osobami uprawnionymi,  54,8 26,5% 

z trzema osobami uprawnionymi,  15,6 7,6% 

z czteroma i więcej osobami 6 2,9% 

  
61 Na przedmiotowe zagadnienie uwagę zwraca B. HOŁYST. Jednocześnie wskazuje on, że można domniemywać, iż  

z faktu istnienia niniejszego założenia (sprawdzającego się do tezy, iż lepiej – w przypadku rodziny niepełnej  

– by dziecko wychowywane było przez matkę aniżeli przez ojca) zdają sobie sprawę rozwodzący się rodzice, jak 

również wielokrotnie sędziowie, decydujący o przyznaniu opieki rodzicielskiej. B. HOŁYST, Na granicy życia i śmierci. 

Studium kryminologiczne i wiktymologiczne, Warszawa 2002, s. 474. 
62 Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2015 r.  

https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow ;  

[Dostęp: 17 maja 2020 r.].  

https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow
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uprawnionymi.  

Łącznie: 206,6 100% 

 

Zasadniczo wydaje się, iż prawo karne powinno wspomagać prawo cywilne w sferze 

realizacji istotnych społecznie obowiązków63. 

 W powyższym aspekcie ustawodawca usytuował przepis art. 209 k.k. w rozdziale  

XXVI k.k. zatytułowanym „przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece”. W tym też zakresie należy 

wskazać, że „kluczową rolą ustawodawcy karnego w zakresie ochrony rodziny jest nie  

tylko obejmowanie ochroną jej struktury oraz podstawowych funkcji, ale również wytyczanie 

minimalnych standardów funkcjonowania tej wspólnoty. Racjonalny bowiem ustawodawca nie 

tylko zmierza do ochrony istotnych atrybutów rodziny, lecz również dba o określony model 

zachowań i odpowiedni poziom relacji w niej występujących”64.  

Warto zaznaczyć, iż w rozdziale XXVI k.k. ustawodawca stypizował również przestępstwo 

bigamii (art. 206 k.k.), znęcania się (art. 207 k.k.65), rozpijania małoletniego (art. 208 k.k.), 

  
63 Ł. Rosiak, Nowelizacja art. 209 kodeks karnego. Analiza proponowanych zmian, «Zeszyty Prawnicze» 17.2/2011, 

s. 103. Relatywnie nowe opracowanie wprowadzonych zmian w przedmiotowym zakresie pochodzi  

od I. JANKOWSKIEJ – PROCHOT, P. FALENTY, Zaostrzenie prawa alimentacyjnego jako przejaw populizmu prawnego  

w Polsce, «PPP» 7-8/2020, s. 27 – 45. 
64 S. HYPŚ, Ochrona…, op. cit., s. 149. 
65 W sferze przestępstwa znęcania się warto podnieść, że ustawodawca dokonał nowelizacji - tego rodzaju czynu 

zabronionego pod groźbą kary – ustawą z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy k.k. (Dz. U. poz. 773). Przedmiotowa 

 

Liczba rodzin pobierających świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego według liczby osób 

uprawnionych w rodzinie.

z jedną osobą uprawnioną z dwoma osobami uprawnionymi

z trzema osobami uprawnionymi z czteroma i więcej osobami uprawnionymi
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porzucenie małoletniego albo osoby nieporadnej (art. 210 k.k.), uprowadzenia (art. 211 k.k.)  

czy organizowanie adopcji wbrew przepisom ustawy (art. 211a k.k.).  

 Należy nadmienić, że A. Ratajczak66 wyszczególnia trzy płaszczyzny w ramach ochrony 

interesów dzieci i młodzieży, wskazując, że w skład grupy obejmującej przestępstwo 

niealimentacji wchodzi m.in. przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo osoby w stosunku  

to do której występuje obowiązek troszczenia się67 czy znęcanie się nad członkiem rodziny  

lub nad inną osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy. Są to czyny zabronione pod 

groźbą kary chroniące interesy m.in dzieci i młodzieży w komparycji z ochroną takich samych 

interesów innych osób, które z uwagi na swoje właściwości psychiczne lub fizyczne pozostają  

w relacji zależności wobec sprawcy, gdyż nie mogą przeciwstawić się ich woli. 

 Należy podnieść, iż egzekucja świadczeń alimentacyjnych w Polsce ukształtowana jest na 

niezwykle niskim poziomie68.  Warto wskazać, że w 2015 r. komornicy sądowi działający  

w naszym kraju prowadzili ponad 610 000 postępowań egzekucyjnych z zakresu alimentów  

(z tej sumy blisko 10% to sprawy nowe).  

Skuteczność w zakresie egzekucji wskazanej uprzednio puli spraw wyniosła zaledwie 20%. 

Całkowity zaś poziom zadłużenia dłużników alimentacyjnych w Polsce jest niezmiernie wysoki, 

wynosi bowiem aż około 10 miliardów złotych69, co de facto wymusza - na wszystkich 

odpowiedzialnych podmiotach w naszym kraju - zaangażowanie się na rzecz nie tylko  

(co niezmiernie istotne) zwiększenia świadomości społecznej w sferze problemu niealimentacji, 

ale również podejmowanie zmian legislacyjnych, w tym także w aspekcie prawa karnego. 

 W ramach raportu opracowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) 

InfoMonitor70 „prawie 9,4 miliarda zł wynosiły na koniec września 2016 r. długi alimentacyjne 

  

nowelizacja weszła w życie 13 lipca 2017 r. Skądinąd należy zauważyć, że data uchwalenia tej ustawy poozostaje 

zbieżna z datą uchwalenia przez Sejm ustawy o zmianie art. 209 k.k.  
66 A. RATAJCZAK, Dzieci i młodzież jako przedmiot ochrony w prawie karnym PRL, «RPEiS» 33.3/1971,  

s. 91 – 92. 
67 W ramach władzy rodzicielskiej bowiem mieści się obowiązek troszczenia się nad dzieckiem przez jego rodziców. 

O powyższym wspomina m.in. A. KILIŃSKA-PĘKACZ, Przestępstwo porzucenia dziecka, «Prok. i Pr.» 4/2016, s. 28. 
68 Skuteczne motywowanie dłużnika zwiększy ściągalność alimentów w Polsce;  http://www.komornik.pl/?p=7998, 

[Dostęp: 15 października 2016 r.].  
69 List z 30 sierpnia 2016 r. wystosowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka 

adresowany do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/kampania%20spo%C5%82eczna%20i%20Konfederacja%20Lewiatan.pdf ; 

[Dostęp: 16 października 2016 r.]. 
70 Raport – dłużnik alimentacyjny, BIG InfoMonitor, nr 3, październik 2016; 

https://www.big.pl/download/alimenty/raport_dluznik_alimentacyjny_pazdziernik_2016.pdf?utm_source=facebook

&utm_medium=post ; [Dostęp: 21 maja 2017 r.]. 

http://www.komornik.pl/?p=7998
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/kampania%20społeczna%20i%20Konfederacja%20Lewiatan.pdf
https://www.big.pl/download/alimenty/raport_dluznik_alimentacyjny_pazdziernik_2016.pdf?utm_source=facebook&utm_medium=post
https://www.big.pl/download/alimenty/raport_dluznik_alimentacyjny_pazdziernik_2016.pdf?utm_source=facebook&utm_medium=post
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należące do 282,3 tys. dłużników wpisanych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor”.  

W bardziej zaś aktualnym raporcie BIG71 z marca 2018 r. wskazano, że długi alimentacyjne 

przypadające od 314,064 tys. dłużników wyniosły już 11,5 miliarda zł. Natomiast w raporcie BIG 

z lipca 2018 r.72 podano, iż zadłużenie alimentacyjne wynosiło wówczas 11,9 miliarda zł, zaś liczba 

dłużników alimentacyjnych sprowadza się do 319 tys. Następuje tu zatem sukcesywny wzrost 

liczby dłużników, jak i wzrost sumarycznego zadłużenia (i to pomimo istotnej modyfikacji  

art. 209 k.k.). W przedmiotowym zakresie należy również zwrócić uwagę na problematykę 

związaną z egzekucją świadczeń alimentacyjnych w dobie epidemii SARS-CoV-2; w powyższej 

sferze warto podkreślić, że tego rodzaju sytuacja skutkować będzie pogorszeniem się rezultatów  

w aspekcie ściągalności zaległości alimentacyjnych73.  

Warto podnieść, iż jak argumentuje M. Hildebrand (wiceprezes BIG InfoMonitor)  

„bardzo ważna jest szybka reakcja na powstanie długów alimentacyjnych poprzez wpisanie 

dłużnika do Rejestrów BIG, bo im więcej dłużnik ma zaległości tym mniejsze szanse na ich 

odzyskanie”. Zgodnie bowiem z treścią dyspozycji art. 1086 § 4 k.p.c. „w razie powstania 

zaległości za okres dłuższy niż sześć miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego 

Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych. Wniosek komornika 

nie podlega opłacie sądowej”. Należy zgodzić się, że stanowiskiem wyartykułowanym w doktrynie 

przez m.in. K. Flagę-Gieruszyńską74, że wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych ma pełnić  

(w założeniu) funkcję ostrzegawczą w relacji do potencjalnych podmiotów zainteresowanych 

szeroko rozumianą współpracą z dłużnikiem alimentacyjnym (dzieje się to bowiem poprzez 

zilustrowanie, że osoba ta jest nierzetelna; nie wykonuje bowiem swoich wymagalnych 

zobowiązań nawet względem – częstokroć - członków swojej najbliższej rodziny).  

Warto również zaznaczyć, że pośród dłużników w sposób zdecydowany przeważają 

mężczyźni (stanowią oni bowiem aż 95 % wszystkich wpisanych osób do Biura Informacji 

Gospodarczej z tytułu niealimentacji).  

  
71 Raport – dłużnik alimentacyjny, BIG InfoMonitor, nr 8, marzec 2018 r; 

https://media.bik.pl/publikacje/read/387336/raport-dluznik-alimentacyjny-marzec-2018 ; [Dostęp: 14 stycznia 2019 

r.].  
72 Raport – dłużnik alimentacyjny, BIG InfoMonitor, nr 9, lipiec 2018 r.; 

https://media.bik.pl/publikacje/read/397423/raport-dluznik-alimentacyjny-lipiec-2018 ; [Dostęp: 14 stycznia 2019 r.].  
73 Pandemia może pogorszyć ściągalność alimentów; https://media.bik.pl/informacje-prasowe/499283/pandemia-

moze-pogorszyc-sciagalnosc-alimentow ; [Dostęp: 20 maja 2020 r.].  
74 K. FLAGA-GIERUSZYŃSKA, Komentarz do art. 1086 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,  

red. A. ZIELIŃSKI, K. FLAGA-GIERUSZYŃSKA, Warszawa 2017, Legalis/el.  

https://media.bik.pl/publikacje/read/387336/raport-dluznik-alimentacyjny-marzec-2018
https://media.bik.pl/publikacje/read/397423/raport-dluznik-alimentacyjny-lipiec-2018
https://media.bik.pl/informacje-prasowe/499283/pandemia-moze-pogorszyc-sciagalnosc-alimentow
https://media.bik.pl/informacje-prasowe/499283/pandemia-moze-pogorszyc-sciagalnosc-alimentow
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Trzeba podnieść także, iż na największą grupę dłużników alimentacyjnych wpisanych  

do Biura Informacji Gospodarczej składają się osoby w przedziale w wieku 35 – 44 lat  

(98 004 mężczyzn oraz 5 951 kobiet), w następnej kolejności są to osoby w przedziale  

45 – 54 lat (81 355 mężczyzn oraz 3 751 kobiet), dalej zaś osoby w wieku 25 – 34 lat (47 380 

mężczyzn oraz 2 703 kobiet), następnie w przedziale 55 – 64 lat (35 945 mężczyzn oraz 922 

kobiet), kolejno osoby w wieku ponad 65 lat (3 352 mężczyzn oraz 30 kobiet) i na końcu osoby  

w wieku 18 – 24 lat (2.713 mężczyzn i 163 kobiet)75. 

Dłużnicy alimentacyjni (podział ze względu na wiek i płeć)76.  

Przedział wiekowy Liczba Płeć 

18 – 24  2 876 2 713 mężczyzn i 163 kobiety 

25 - 34 50 083 47 380 mężczyzn i 2 703 kobiety 

35 - 44 103 955 98 004 mężczyzn i 5 951 kobiet 

45 - 54 85 106 81 355 mężczyzn i 3 751 kobiet 

55 – 64  36 867 35 945 mężczyzn i 922 kobiety 

Ponad 65 lat 3 382 3 352 mężczyzn i 30 kobiet 

 

Pomimo wielu działań podejmowanych przez ustawodawcę w sferze zwiększenia 

skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych problem ten nadal istnieje i to – niestety –  

w znacznym zakresie. Przykładowo w marcu 2020 r. w kolejnym wydaniu ogólnopolskiego raportu 

  
75 Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach, BIG InfoMonitor, marzec 2020 r., s.24; 

https://media.bik.pl/publikacje/att/1580472 ; [Dostęp: 29 kwietnia 2020 r.]. 
76 Ibidem.  
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o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach promowana była akcja „odzyskuj alimenty” 

(adresowana do osób, którym nie należą się alimenty z funduszu alimentacyjnego) polegająca na 

promocyjnym wpisaniu dłużnika do rejestru BIG InfoMonitor i tym samym zwiększenia szans  

na odzyskanie należnych środków77.  

Jednocześnie pozytywnie należy ocenić tendencje w zakresie wpisywania dłużników 

alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Zadłużonych (jawnego i dostępnego poprzez sieć 

Internet)78.  

 Warto podnieść, iż problem niealimentacji w znaczeniu prawnokarnym pozostaje istotny;  

z danych udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w październiku 2016 r. wynika, iż 

liczba osądzeń czynów stypizowanych w ramach dyspozycji art. 209 k.k. wyniosła: 

➢ w 2014 r. - 14 010 osądzeń,  

➢ w 2015 r. - 12 086 osądzeń,  

➢ zaś w pierwszym półroczu 2016 r. - 4 816 osądzeń. 

 W skali chociażby okresu styczeń – czerwiec 2016 r. do skazania doszło  

w 4 632 przypadkach (88 przypadków to tzw. warunkowe umorzenie postępowania,  

natomiast 39 przypadków to umorzenia postępowania, odnotowano 54 przypadki uniewinnienia,  

w 3 przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary).  

W pierwszym półroczu 2016 r. skazano aż 4 501 mężczyzn (ponad 97%)  

i 131 kobiet (blisko 3%)79. Z powyższego wynika zatem w sposób niezwykle dobitny,  

iż przytłaczającą liczbę sprawców przestępstwa niealimentacji stanowi mężczyźni.  

W zestawieniu udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyraźnie wskazano, 

że chociażby w odniesieniu do pierwszego półrocza 2016 r. liczba pokrzywdzonych małoletnich 

przestępstwem niealimentacji wyniosła 4 692 osoby  (w tym 2 343 dziewczynek oraz  

2 349 chłopców), zaś liczba pokrzywdzonych dorosłych wyniosła 1 363 osoby (w tym 967 kobiet 

i 396 mężczyzn) co łącznie sprowadza się do 6 055 pokrzywdzonych przestępstwem niealimentacji  

  
77 Ibidem.  
78Dłużnicy alimentacyjni w Krajowym Rejestrze Zadłużonych; 

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11083,dluznicy-alimentacyjni-w-krajowym-rejestrze.html ;  

[Dostęp: 29 maja 2018 r.]. Ł. ROSIAK, Problem niealimentacji w porządkach normatywnych wybranych  

państw europejskich ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polskiego systemu karnego, «Jurysta»  

289.11/2018, s. 25.  
79 J. KOWALCZYK, Osądzenia w pierwszej instancji sądów rejonowych w Polsce w latach 2014 –2015 oraz w pierwszym 

półroczu 2016 r., dane udostępnione 19 października 2016 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Wydział 

Statystycznej Informacji Zarządczej. 

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11083,dluznicy-alimentacyjni-w-krajowym-rejestrze.html
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w pierwszym semestrze 2016 r., z czego aż nieco ponad 77% stanowią małoletni.  

Należy, wszakże zaznaczyć, że na karę pozbawienia wolności skazano wówczas  

2 201 osób (w tym aż 1 512 osób otrzymało karę pozbawienia wolności z warunkowym 

zawieszeniem wykonania kary), na karę ograniczenia wolności 2 184 osoby (w tym  

13 z warunkowym zawieszeniem wykonania kary) oraz w 222 przypadkach orzeczono karę 

grzywny (w tym w 5 przypadkach z warunkowym zawieszeniem wykonania kary)80. 

Z danych statystycznych Resortu Sprawiedliwości przedstawionych w ramach informacji  

z 16 stycznia 2019 r.81  wynika, że w 2017 r. skazania z art. 209 § 1 k.k. sprowadzały się do liczby 

6 902, natomiast z art. 209 § 1a k.k. do 809 przypadków.  

 Warto podnieść, iż statystycznie82 obowiązek alimentacyjny związany jest z dostarczaniem 

określonych środków przez rodziców na rzecz swoich najbliższych zstępnych - zasadniczym 

obowiązkiem rodziców pozostaje zaś opieka i wspólne wychowanie dzieci. Oboje małżonkowie 

zobligowani są do zaspokajania potrzeb rodziny, którą to przez swój związek założyli.  

Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych i rodzinnych o alimenty i zmianę ich 

wysokości (poza alimentami orzeczonymi w trakcie rozwodu) od 2015 do pierwszego 

półrocza 2019 r.83  

Rok Liczba orzeczeń Średnia wysokość zasądzonych alimentów  

w sprawie (kwota w zł) 

2015 64 436 583,40 zł 

2016 57 014 577,10 zł 

2017 53 373 585,20 zł 

2018 51 018 633,10 zł 

Pierwsze półrocze 2019 23 063 668,50 zł 

  
80 J. KOWALCZYK, Skazania w pierwszej instancji Sądów Rejonowych w Polsce według klasyfikacji prawnej oraz 

wymiaru kary w latach 2014-2015 oraz w pierwszym półroczu 2016 r., dane wydziału statystycznej informacji 

zarządczej Ministerstwa Sprawiedliwości; [Dostęp: 19 października 2016 r.]. 
81 A. SIEMIANOWSKA, Prawomocne skazania osób dorosłych z oskarżenia publicznego; dane wydziału statystycznej 

informacji zarządczej Ministerstwa Sprawiedliwości; [Dostęp: 16 stycznia 2019 r.].  
82 J. KOWALCZYK, Osądzenia w pierwszej instancji sądów rejonowych w Polsce w latach 2014 –2015 oraz w pierwszym 

półroczu 2016 r. 
83 Alimenty – prawomocne orzeczenia przy rozwodach i poza rozwodami w latach 2015 – 2018 i w pierwszym 

półroczu 2019 r.; Informacja z Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy 

Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości; https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ ; 

[Dostęp: 2 września 2019 r.].  

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/
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Ustawodawca wskazuje również, iż zadośćuczynienie wspomnianemu uprzednio 

obowiązkowi może polegać także na osobistych staraniach o wychowanie dzieci oraz o pracy  

we wspólnym gospodarstwie rolnym.  

W przypadku braku płatności środków w stosunku do osób uprawnionych  

(dzieci, rodziców, małżonka i innych podmiotów) osoby te lub ich przedstawiciele ustawowi 

(względnie w przypadku osiągnięcia przez nich pełnoletności – ich pełnomocnicy) mają możliwość 

złożenia pozwu o alimenty84 (szczegółowo uzasadnionego, zawierającego wszelkie możliwe 

wnioski dowodowe85). Zwyczajowo pozew o alimenty (z uwagi na czas trwania procesu) powinien 

zawierać wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do uiszczania 

powodowi określonej kwoty86.  

  
84 A. TOMASZEK, Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych, Warszawa 2016, s. 45. Należy zauważyć, iż 

zgodnie z poglądem autora i w myśl dyspozycji § 55 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (ZZEA) 

adwokatowi nie wolno zaniechać czynności z powodu nieuiszczenia ustalonego honorarium, w szczególności zaś nie 

wolno uchylić się od stawiennictwa na danej rozprawie; niemniej - adwokat może jednak na podstawie braku 

uiszczenia ustalonego honorarium wypowiedzieć pełnomocnictwo swojemu dotychczasowemu mocodawcy. 

Jednocześnie S. JAWORSKI wskazuje w swojej monografii (Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach 

karnych, Warszawa 2015, s. 46) powołując się na orzeczenie SN z 4 października 1962 r.,  

sygn. akt V K 323/62, iż obrona oskarżonego winna być pełna i rzeczywista oraz oparta na zaufaniu oskarżonego  

w stosunku do obrońcy. W przypadku upadku podstawy stosunku pomiędzy klientem a jego obrońcą (czyli deficytu 

elementu zaufania) dalsze skuteczne prowadzenie obrony jest niemożliwe. 
85 M. SZCZEPANIEC, Dopuszczalność okazania głosu w świetle aktualnej regulacji prawnej, «Zeszyty Prawnicze» 

11.2/2011,  

s. 379. Autorka publikacji trafnie podaje, iż na gruncie obowiązującego k.p.k. przeprowadzenie czynności w zakresie 

okazania głosu należy uznać za czynność prawnie dopuszczalną (na zasadzie dyspozycji art. 74 § 4 k.p.k.), choć 

nieuregulowaną przez ustawodawcę w sposób kategoryczny. Wydaje się również, iż pod pewnymi warunkami  

(m.in. w sytuacji wyrażenia zgody przez osobę, której to badanie miałoby dotyczyć) istnieje możliwość skorzystania 

z pomocy wariografu przy ustalaniu rzeczywistego przebiegu zdarzeń, także mających miejsce w procesie cywilnym.  

O instytucji wariografu wspomina m.in. J. WIDACKI, Poligraf czy wariograf? «Problemy Kryminalistyki» 294.4/2016, 

s. 35. 
86 H. HAAK, Prawo rodzinne. Wzory pism z prawa materialnego i procesowego wraz z objaśnieniami oraz CD, 

Warszawa 2005, s. 263. 
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Jednocześnie - na marginesie - warto wskazać, że jedną z form przemocy87 pozostaje  

tzw. przemoc ekonomiczna88 wyrażająca się m.in. poprzez finansowe uzależnienie każdorazowej 

ofiary od danego sprawcy (przykład mogą stanowić sytuacje zaboru uzyskanych zarobków, kart 

kredytowych umożliwiających wypłatę środków z bankomatu, zakazywanie podjęcia pracy 

zarobkowej, odmawianie środków finansowych na niezbędne wydatki domowe, przeciwdziałanie 

uzyskaniu informacji w przedmiocie stanu rodzinnych finansów czy wymuszanie na ofierze 

zaciągania zobowiązań pieniężnych takich jak pożyczki, poręczenia, kredyty)89. 

Prawomocne orzeczenia o alimenty przy sprawach rozwodowych od 2015 do pierwszego 

półrocza 2019 r.90  

Rok Liczba 

orzeczeń 

Średnia wysokość zasądzonych alimentów w sprawie 

(kwota w zł) 

2015 34 448 751,00 zł 

2016 36 281 833,70 zł 

2017 36 141 875,50 zł 

2018 35 146 919,50 zł 

Pierwsze półrocze 

2019 

17 019 985,20 zł 

W zakresie zaś środków dowodowych (możliwych do przedłożenia w ramach postępowania 

dotyczącego art. 209 k.k.) – warto zaznaczyć,  że w doktrynie i orzecznictwie pojawiają się poglądy 

w zakresie wykorzystywania dowodu z nagrań (wykonywanych nawet bez zgody osoby 

nagrywanej) z uwagi na fakt, iż sąd wyrokujący przy konkretnym rozstrzygnięciu  

  
87 W przedmiocie przemocy domowej, w tym przemocy wobec kobiet - w sposób analityczny wypowiada się  

M. CZARKOWSKA, akcentując, że przemoc w stosunku do kobiet stanowi przejaw historycznej nierówności sił w relacji 

pomiędzy płciami, która to w konsekwencji doprowadziła do dyskryminowania kobiet przez mężczyzn. Wydaje się 

jednocześnie, że często niealimentacja wobec dzieci ze strony osób zobowiązanych stanowić ma – w wyobrażeniu 

zobowiązanych – swoistego rodzaju „zemstę” czy dolegliwość wymierzoną również w byłe partnerki.  

M. CZARKOWSKA, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru 

sprawiedliwości i innych instytucji, Warszawa 2014, s. 17. 
88 Zdaniem np. Rzecznika Izby Komorniczej w Poznaniu - M. Grzelaka (komornika sądowego przy SR w Gnieźnie) 

formą przemocy ekonomicznej jest również niealimentacja. Autor niniejszej rozprawy podziela ten pogląd, 

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1557136,Eksperci-Niealimentacja-to-przemoc-wzgledem-dzieci ; 

[Dostęp: 19 maja 2017 r.]. Tożsamą tezę prezentuje m.in. M. ROMAŃCZUK – GRĄCKA, Pojęcie i funkcje przymusu 

psychicznego w prawie karnym, Warszawa 2020, Lex/el. 
89 L. TOMASZEWSKA, Niezbędnik Policjanta. Przemoc wobec kobiet w rodzinie, Warszawa 2007, s. 25-26. 
90 Ibidem.   

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1557136,Eksperci-Niealimentacja-to-przemoc-wzgledem-dzieci
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nie może przejść obojętnie obok kwestii prawa do sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy 

wyrażonego w dyspozycji art. 45 Konstytucji RP91. Niemniej, należy zauważyć, iż chociażby 

okazanie mowy w polskiej praktyce śledczej pozostaje problematycznym środkiem dowodowym 

z uwagi na niską wartość diagnostyczną92. 

Warto ponadto zauważyć, że odpowiednio zabezpieczony ślad DNA (w dalszej kolejności 

- poddany należycie starannej analizie genetycznej) może stanowić zasadniczy element w sferze 

identyfikacji konkretnej osoby (częstokroć sprawcy). Aczkolwiek nawet przy założeniu niezwykle 

wysokiej wiarygodności dowodu z badań DNA sąd orzekający powinien - uwzględniając 

całokształt okoliczności pojawiających się w sprawie - dokonać nie dowolnej, lecz swobodnej 

oceny dowodów93. 

 W zakresie, w którym to wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy94 może on (przedkładając 

stosowny wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności wraz z wypełnionym wnioskiem 

egzekucyjnym) zainicjować postępowanie egzekucyjne. Wprawdzie skierowanie sprawy  

do komornika sądowego nie jest jedyną możliwością uzyskania dochodzonych należności - 

  
91 A. KRUSZEWSKI, Wykorzystanie nagrań wykonywanych bez zgody osoby nagrywanej w postępowaniu cywilnym, 

«Palestra» 6/2016, s. 87. Podobne stanowisko w kwestii wykorzystywania dowodów zdobytych w sposób nielegalny 

reprezentuje T. IWANICKI, Możliwość wykorzystania dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym w świetle 

orzecznictwa oraz doktryny, «Palestra» 5/2016, s. 29.  We wskazanym zakresie istotny jest również wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Białymstoku z 31 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 504/11 (orzeczenia.ms.gov.pl, OSAB 

2013 nr 1, s. 17, Legalis nr 665846). 
92 P. HERBOWSKI, D. SŁAPCZYŃSKA, Okazanie mowy w polskiej praktyce śledczej, «Palestra» 7-8/2016,  

s. 54. 
93 M. SZCZEPANIEC, Badania genetyczne DNA na użytek procesu karnego, 

«Zeszyty Prawnicze» 13.1/2013, s. 184. 
94 Zgodnie z art. 776 k.p.c. tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności 

(natomiast tytuł wykonawczy wraz z wnioskiem egzekucyjnym sporządzonym przez wierzyciela stanowi podstawę  

do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego). 
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niemniej, jest to typowe rozwiązanie w modelowym założeniu, które niewątpliwie powoduje, iż  

do relacji pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym (w sferze płatności określonych świadczeń) 

wstępuje podmiot mający szerokie spectrum możliwych do zastosowania środków prawnych 

wobec dłużnika.  

Abstrahując od wezwania do zapłaty wysłanego do dłużnika (kierowane jest ono  

bowiem do zobowiązanego zwykle przed złożeniem sprawy w sądzie – na podstawie dyspozycji  

art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.95) możliwa jest sytuacja uzyskania świadczenia bezpośrednio na wniosek 

wierzyciela na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego z wynagrodzenia otrzymywanego 

od pracodawcy dłużnika, czy to przebywającego na wolności (w ramach treści art. 88 k.p.)  

czy w zakładzie karnym (art. 125 k.k.w.), ewentualnie zaś ze świadczenia emerytalno - rentowego 

dłużnika (art. 139 ust. 1 pkt 4 u.e.r.f.us.). 

 Należy wskazać, iż pierwotnie bezpośredni asumpt do zaprezentowania przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości projektu nowelizacji art. 209 k.k. stanowiły znaczne problemy w zakresie 

egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz szerzej - płatności wymagalnych rat alimentów  

przez osoby (do tego obowiązku) zobowiązane96. 

 

Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz o alimenty przy 

sprawach rozwodowych i zmiana ich wysokości od 2015 do pierwszego półrocza 2019 r.97 

2015 98 884 

2016 93 295 

2017 89 514 

2018 86 164 

I półrocze 2019 r. 40 082 

  
95 W myśl bowiem art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. pozew powinien zawierać informację czy strony podjęły próbę mediacji 

lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu - a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie 

przyczyn ich niepodjęcia.  
96 Ł. ROSIAK, Nowelizacja…, op. cit., s. 106. 
97 Alimenty – prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz o alimenty przy sprawach 

rozwodowych i zmiana ich wysokości od 2015 do pierwszego półrocza 2019 r.; Informacja z Wydziału Statystycznej 

Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości… 



Strona 43 z 296 

 

 

 Na marginesie niniejszych rozważań warto zauważyć, iż w zasadzie brak jest społecznie 

negatywnych zachowań, które byłyby potępiane jedynie prawnie a nie byłyby dodatkowo 

potępiane moralnie98. W istocie również przestępstwo niealimentacji w żaden sposób nie wypisuje 

się z tego kanonu.  

 Trzeba odnotować, że cenną inicjatywą pozostaje współpraca m.in. Rzecznika Praw 

Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka w sferze (funkcjonującego przez cztery lata) Zespołu 

Ekspertów do spraw Alimentów99.  

Wydaje się, iż nowelizacja k.k. z 23 marca 2017 r. w aspekcie przestępstwa uchylania się 

od obowiązku alimentacji w pewnej części stanowiła odpowiedź na działania m.in. szeregu 

organizacji (również stricte obywatelskich100) w materii przeciwdziałania przestępstwu 

niealimentacji. 

Należy zasygnalizować, że w zakresie przestępstwa niealimentacji współpracować winno 

  
98 A. PODGÓRECKI, Normy prawne a normy moralne, «PiP» 7/1968, s. 67. 
99 Zespół Ekspertów ds. Alimentów – wspólna inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka; 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zespol-ekspertow-ds-alimentow-wspolna-inicjatywa-rzecznika-praw-

obywatelskich-i-rzecznika-praw; [Dostęp: 17 października 2016 r.]. Należy zasygnalizować, że 25 sierpnia 2020 r.  

(w związku z dobiegającym końca okresem kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się ostatnie posiedzenie 

ww. zespołu; https://www.rpo.gov.pl/pl/content/podsumowanie-prac-zespolu-do-spraw-alimentow-rpo-rpd ; dostęp: 

26 sierpnia 2020 r.). 
100 Warto w tym miejscu wskazać na stanowisko z 24 września 2016 r. Stowarzyszenia «Alimenty to nie prezenty» 

przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach konsultacji społecznych projektu nowelizacji art. 209 k.k., 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289962/12379345/12379348/dokument247577.pdf, [Dostęp: 17 października 

2016 r.]. We wspomnianym dokumencie wzmiankowane Stowarzyszenie aprobuje szereg elementów zmian w sferze 

polityki państwa wobec dłużników alimentacyjnych (np. usunięcie przesłanki uporczywości, wezwanie dłużnika do 

prokuratora, system dozoru elektronicznego) przy jednoczesnym zanegowaniu karania dłużników alimentacyjnych 

karą grzywny (jako nieegzekwowalnej). 

98 884 93295 89514 86164
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https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zespol-ekspertow-ds-alimentow-wspolna-inicjatywa-rzecznika-praw-obywatelskich-i-rzecznika-praw
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zespol-ekspertow-ds-alimentow-wspolna-inicjatywa-rzecznika-praw-obywatelskich-i-rzecznika-praw
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/podsumowanie-prac-zespolu-do-spraw-alimentow-rpo-rpd
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12289962/12379345/12379348/dokument247577.pdf
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ze sobą kilka grup podmiotów (warto wskazać, iż w ramach prowadzonego przez siebie 

dochodzenia sądowy organ egzekucyjny powinien współdziałać z organami właściwymi zarówno 

dla dłużnika, jak i wierzyciela w celu pozyskania od nich stosownych informacji  

o statusie majątkowym oraz rodzinnym i osobistym dłużnika)101. 

 Po pierwsze jest to sam wierzyciel (albo jego przedstawiciel ustawowy, względnie 

pełnomocnik – w zależności od konfiguracji102), następnie jest to komornik sądowy  

(w przypadku gdy wierzyciel zdecydował się złożyć tytuł wykonawczy wraz z wnioskiem 

egzekucyjnym do sądowego organu egzekucyjnego – warto odnotować, iż stosujemy wówczas 

przepisy art. 1081103 – 1088 k.p.c.), w dalszej zaś kolejności organy policji (na podstawie art. 1086 

§ 1 k.p.c.), jak również pomoc społeczna oraz prokurator nadzorujący postępowanie 

przygotowawcze i ewentualnie - sąd wydający wyrok. 

 Wskazuje się, iż egzekucja świadczeń alimentacyjnych stanowi szczególny rodzaj 

egzekucji104 - skorelowany z wyjątkowym charakterem dochodzonych świadczeń105.  

Trzeba także podnieść, że w toku badań kryminologicznych w ramach tzw. „statystyki 

przestępczości” - zwraca się uwagę na występującą rozbieżność pomiędzy liczbą przestępstw 

ujawnionych a liczbą przestępstw faktycznie popełnionych (bowiem to, że nie wszystkie ofiary 

przestępstw zgłaszają ten fakt organom ścigania, nie ulega wątpliwości106).  

Tego rodzaju wskazana powyżej rozbieżność występuje, jeśli chodzi o ilość zawiadomień 

o przestępstwie, jak również o liczbę aresztowanych, skazanych czy osób ostatecznie 

odbywających karę. Warto podkreślić, iż rozbieżność pomiędzy ilością przestępstw faktycznie 

popełnionych a przestępstwami wykrytymi oraz zakończonymi skazaniem sprawcy określana  

  
101A. ADAMCZUK, Komentarz do art. 1086 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,  

red. M. MANOWSKA, Warszawa 2015, s. 1631. 
102 Konfiguracją najczęściej spotykaną pozostaje sytuacja, w której małoletniego wierzyciela reprezentuje jego 

przedstawiciel ustawowy (w większości przypadków przedstawicielka ustawowa) a po osiągnięciu pełnoletności 

dotychczasowy przedstawiciel przybiera formę pełnomocnika (na mocy udzielonego upoważnienia w postaci 

pełnomocnictwa) lub wierzyciel samodzielnie prowadzi swoją sprawę. 
103 H. CIEPŁA, Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, IV: Artykuły 

730-1088, red. H. DOLECKI, T. WIŚNIEWSKI, Warszawa 2011, s. 751. Autorka sygnalizuje, że samo rozróżnienie 

między alimentami a rentami mającymi charakter alimentów wprowadza wyłącznie dyspozycja  

art. 1081 § 1 k.p.c., dalsze zaś przepisy działu piątego - choć wprawdzie informują jedynie o alimentach - dotyczą 

również rent o charakterze alimentów. Powyższy wniosek uzasadniony jest chociażby systematyką k.p.c. 

(zamieszczeniem rent o charakterze alimentów w dziale o nazwie egzekucja świadczeń alimentacyjnych). 
104W. CIEŚLAK, Komentarz do art. 1081, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz. Tom II. Art. 730-1217,  

red. J. JANKOWSKI, Warszawa 2019, s. 1451. 
105 Ibidem, s. 1451.  
106 A. SIEMASZKO, Geografia występku i strachu. Polskie badanie przestępczości ’07, Warszawa 2008, s. 7. 
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jest mianem tzw. „ciemnej liczby”107.  

Każdorazowo bowiem w zakresie przyjmowanej oceny danych statystycznych warto mieć 

na uwadze fakt, iż brak jest zestawienia, które to obejmowałoby wszystkie przestępstwa dokonane 

w sposób faktyczny. Przestępstwa rzeczywiście ujawnione, określane są mianem  

tzw. „jasnej liczby”108.  

Dodatkowo warto zaznaczyć, iż w demokratycznym państwie prawnym 

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) winno dążyć się 

do redukcji tzw. ciemnej liczby popełnianych przestępstw, w tym do zmniejszania puli 

niezgłaszanych przestępstw ze sfery niealimentacji. Warto bowiem nadmienić, iż  

np. w przedmiocie zabójstw (ciemna liczba jest tam najmniejsza) – na dwa zaistniałe przestępstwa, 

co najmniej jedno trafia do wiadomości organów ścigania, to już w kategorii zgwałceń kwestia  

ta wygląda znacznie gorzej z uwagi na proporcje 1:20, a w przypadku  

tzw. kradzieży kieszonkowych wskaźnik ten oscyluje w granicach 1:300. Przypadki zaś korupcji 

ujawniane są sporadycznie109.  

Należy wspomnieć, że odpowiedzialność rodziców w zakresie zaniedbań wychowawczych 

swoich dzieci przejawia się w wielu aspektach. Trzeba bowiem wskazać, iż odpowiedzialność 

prawna (choć niezwykle ważna w ramach niniejszej rozprawy) nie jest jedynym rodzajem 

odpowiedzialności, na jaką to narażają się rodzice, niewypełniający obowiązków wychowawczych 

zgodnie z dobrem dziecka. Możemy - w niniejszej płaszczyźnie - mieć często do czynienia  

z odpowiedzialnością o charakterze moralnym (zależnym skądinąd od systemu wartości 

zinternalizowanym przez daną grupę) czy społecznym (za formę pewnego rodzaju instrumentów 

odpowiedzialności społecznej uznać można środki profilaktyczne, które to mogą być wdrażane 

przez pozasądowe organy państwowe, w konfiguracji, gdy nastąpi stwierdzenie objawów 

patologii110 w obrębie rodziny uniemożliwiających prawidłowe wychowania danego dziecka)111. 

  
107 I. ANDREJEW, Rozpoznanie znamion przestępstwa, Warszawa 1968, s. 149. 
108 B. HOŁYST, Kryminologia, s. 111. 
109 Taką wizje współzależności między popełnieniem a wykryciem szeregu przestępstw w ramach tzw. ciemnej liczby 

przedstawiał w swojej monografii J. W. WÓJCIK, Przestępstwa komputerowe. Część I. Fenomen cywilizacji, Warszawa 

1999, s. 82. 
110 W. KOTOWSKI, B. KURZĘPA, A. WAŻNY, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Warszawa 2013, s. 9. Autorzy 

wskazują, iż jednym z największych zagrożeń ludzkości pozostaje narkomania. Brak odpowiedniej relacji rodziców 

(opiekunów) z dziećmi może przyczynić się do istotnego zwiększenia zagrożenia narkomanią wśród nieletnich poprzez 

przekonanie „nieświadomego nastolatka do kupna środka odurzającego”.  
111 A. GRZEŚKOWIAK, Prawna odpowiedzialność rodziców za zaniedbania wychowawcze, «RPEiS» 47.1/1985, s. 113 

- 114. 
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Rozdział I.  

Historyczne uwarunkowania niealimentacji w polskich kodeksach 

karnych. 

 Przed przejściem do omawiania zasadniczej problematyki niniejszego rozdziału warto 

zasygnalizować, iż problem niealimentacji nie jest zjawiskiem upowszechnionym dopiero  

w XX wieku wyłącznie na terytorium Polski.  

Zapiski bowiem w przedmiocie karalności za przestępstwo niealimentacji pojawiają się  

już w kodeksie Hammurabiego112 (art. 137 kodeksu Hammurabiego113). W dalszej kolejności 

problematyka alimentacji została omówiona m.in. w ramach kodeksu Justyniana I Wielkiego114 

(stanowiącego kompilację ze sfery de facto prawa rzymskiego spisanego w okresie 528 -534 r.). 

Następnie, niebagatelną rolę – w ukształtowaniu współczesnego systemu alimentacyjnego – 

odegrały tzw. sądy kościelne, tj. sądy opierające swoje wyroki na prawie kanonicznym, działające 

w imieniu Kościoła115.  

Współcześnie istnieje szereg ważnych aktów normatywnych traktujących  

o niealimentacji116. Jednym z nich jest np. Konwencja z 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym 

dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodzin117. Warto zwrócić uwagę, że 

wzmiankowany powyżej akt normatywny zastępuje (z pewnymi jedynie zastrzeżeniami) 

Konwencję haską z 2 października 1973 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących  

się do obowiązku alimentacji, jak również Konwencję haską z 15 kwietnia 1958 r. o uznawaniu  

i wykonywaniu orzeczeń w przedmiocie obowiązków alimentacyjnych w stosunku do dzieci118. 

  
112 Wskazany władca, twórca potęgi państwa starobabilońskiego, panował w okresie 1792-1750 p.n.e. (w tym też 

czasie został spisany wspomniany kodeks Hammurabiego).  
113 Kodeks Hammurabiego. Obowiązek alimentacyjny, http://www.pistis.pl/biblioteka/Hammurabiego%20kodeks.pdf 

, s. 42-43, [Dostęp: 27 maja 2017 r.]. 
114 Justinian’s Law as it applied to women and families, 

http://www.womenintheancientworld.com/justinian's%20law.htm , [Dostęp: 28 maja 2017 r.]. 
115 L.C.NOLAN, L.D.WARDLE, Fundamental Principles of Family Law, New York 2006, s. 703-704. 
116 Niemniej, warto wskazać, że niealimentacja nie jest czynem zabronionym np. w krajach skandynawskich 

(Finlandia, Norwegia, Szwecja, Dania oraz Islandia) oraz w niektórych państwach Europy Południowej, takich jak  

np. Portugalia. O powyższym wspomina M. Borodziuk, Zakres kryminalizacji przestępstwa niealimentacji  

po nowelizacji w 2017 r. «Prok. i Pr.» 4/2018, Legalis/el.  
117 Dz. U. Urz. UE. L 2011 Nr 192, s. 51. 
118 K. PIASECKI, Wprowadzenie, [w:] Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych 

członków rodziny, red. K. PIASECKI, Warszawa 2013, Legalis/el.  

http://www.pistis.pl/biblioteka/Hammurabiego%20kodeks.pdf
http://www.womenintheancientworld.com/justinian's%20law.htm
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I.1. Niealimentacja na ziemiach polskich przed rodzimą kodyfikacją. 

 Próby zwiększenia ściągalności świadczeń alimentacyjnych w formach organizacyjnych  

w których żyła ludność Polski były podejmowane jeszcze przed odzyskaniem  

- po 123 latach braku Rzeczpospolitej na mapach świata - niepodległości. Należy zasygnalizować, 

że w okresie do czasu wejścia w życie k.k. z 1932 roku119 w okresie II Rzeczpospolitej nadal 

funkcjonowały kodeksy karne państw ościennych (głównie krajów zaborczych). 

 Na obszarze zaboru austriackiego obowiązywała ustawa karna z 1852 r. a na stosunkowo 

niewielkim terytorium Spiszu oraz Orawy funkcjonował kodeks karny węgierski z 1878 r.120 

 Pomijając (z uwagi na relatywnie niewielki zajmowany obszar) tereny Spiszu oraz Orawy 

(które w okresie II Rzeczypospolitej zostały przeobrażone w zaledwie jedną jednostkę terytorialną 

rangi powiatu, tj. powiat spisko-orawski z przedstawicielstwem starostwa w miejscowości Łapsze 

Niżne – co w sposób dobitny świadczy o skromnych rozmiarach tego terenu) należy wskazać, iż 

w ramach dyspozycji § 376 rozbudowanej ustawy karnej austriackiej z 1852 r. wskazano, że „za 

zaniedbanie należnego dozoru nad dziećmi i nad takimi osobami, które same przed 

niebezpieczeństwem nie są w stanie się uchronić” groziła kara przewidziana  

w myśl dyspozycji § 335 otwierającego rozdział VIII w przedmiocie „występków i przekroczeń 

przeciw bezpieczeństwu życia”. Warto wskazać, iż całość przetłumaczonej ustawy karnej 

austriackiej z 27 maja 1852 r. o karach, występkach i przekroczeniach - razem z późniejszymi  

odnoszącymi się do niej ustawami i rozporządzeniami oraz orzeczeniami Trybunału Najwyższego 

- została wydana w 1900 r. w Krakowie przez J. Rosenblatta i dostępna jest na stronie Biblioteki 

Cyfrowej UMCS121. 

 Należy podnieść, że treść § 335 wskazanego aktu normatywnego stanowi, iż „każda 

czynność lub zaniedbanie, o której to działający już wedle ich naturalnych (w znaczeniu - 

obiektywnych) dla każdego łatwo poznać się dających skutków albo wskutek przepisów 

szczególnych ogłoszonych albo wedle swego stanu, urzędu, powołania, rzemiosła, zatrudnienia 

albo w ogóle wedle swoich stosunków szczególnych, poznać może, że to mogłoby sprowadzić  

albo powiększyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ciała ludzkiego, winna 

  
119 Należy zauważyć, iż k.k. z 1932 r. zaczął obowiązywać od 1 września 1932 r. 
120 L.GARDOCKI, Prawo karne, Warszawa 2019, s. 30. 
121 Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=15786, [Dostęp: 6 listopada 2016 r.]. 

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=15786
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być karana na osobie każdego ponoszącego winę jako przekroczenie aresztem od jednego  

do sześciu miesięcy; wtedy jednak gdyby wskutek tego wyniknąć miała śmierć człowieka jako 

występek ścisłym aresztem od sześciu miesięcy do roku”. 

 Na terenie zaboru pruskiego obowiązywał natomiast kodeks karny Rzeszy Niemieckiej  

z 15 maja 1871 r. W przedmiotowym akcie normatywnym w ramach dyspozycji § 361 pkt 4,  

§ 361 pkt 9 oraz § 361 pkt 10 usankcjonowana została odpowiedzialność karna w związku  

z odmową dostarczenia środków wyżywienia - pomimo posiadania do tego obiektywnych 

możliwości122. 

Jeśli zaś chodzi o zabór rosyjski to na należy zauważyć, że na jego terytorium obowiązywał 

kodeks karny z 1903 r. zapamiętany od nazwiska swojego twórcy123 jako kodeks Tagancewa. 

Trzeba podnieść, że wskazany powyżej akt normatywny spotkał się w polskiej doktrynie 

prawniczej z uznaniem z uwagi na jego nowoczesność, jak i na technikę legislacyjną stojącą na 

wysokim poziomie124. W rozdziale o nazwie „o czynach przestępnych przeciwko prawom 

familijnym” usytuowane zostały przez rosyjskiego ustawodawcę dwa istotne z punktu widzenia 

instytucji penalizacji niealimentacji przepisy – chodzi mianowicie o dyspozycje art. 419 oraz  

art. 420 wskazanego aktu prawnego. W art. 419 wzmiankowanego aktu normatywnego wyraźnie 

zaznaczono, że osoba winna niedostarczenia pożywienia oraz utrzymania - rodzicom prawnym  

(o których zarówno posiada wiedzę, jak i ma środki by ich wspomóc) podlegała karze aresztu.  

Z kolei warto wskazać, iż następny przepis, tj. art. 420 sprowadzał się do usankcjonowania karnej 

odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej za nieletniego w konfiguracji, w której osoba ta 

zostałaby skierowana czy to do żebractwa czy innego niemoralnego zajęcia (ówczesny 

ustawodawca przewidział za tego rodzaju zachowanie karę więzienia)125.   

I.2. Niealimentacja w kodeksie karnym z 1932 r. 

 Trzeba zaznaczyć, że 10 listopada 1919 r., a zatem w przeddzień ustanowionego później 

  
122 M. SZEWCZYK, Przestępstwo niealimentacji, [w:] Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym,  

red. J. WARYLEWSKI, Warszawa 2012, s. 953. 
123 N. TAGANCEW, profesor Uniwersytetu w Petersburgu, żyjący w latach 1843-1922, uchodzi za jednego  

z najwybitniejszych rosyjskich prawników, twórcę kodeksu karnego z 1903 r. 
124 W. WRÓBEL, A. ZOLL, Zabór Rosyjski, [w:] Polskie prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2013, s. 68. 
125 M. SZEWCZYK, Przestępstwo niealimentacji, s. 953. 



Strona 49 z 296 

 

Święta Niepodległości prace rozpoczęła Komisja Kodyfikacyjna126. Efektem wieloletnich obrad 

wskazanego gremium był projekt kodeksu karnego, nazywanego często od nazwiska 

przewodniczącego sekcji prawa karnego J. Makarewicza127 – „kodeksem Makarewicza”. 

 W tym miejscu warto zauważyć, iż w doktrynie prawnokarnej wskazuje się na wysoki 

poziom opracowanego k.k. z 1932 r.128. Zwraca się również uwagę na okoliczność tego rodzaju, że 

podczas jego tworzenia odwoływano się do wielu ważkich konstrukcji legislacyjnych  

w sferze prawa karnego (przykład może stanowić zapatrywanie w aspekcie części ogólnej kodeksu 

szwajcarskiego – w budowie koncepcji, której zasadniczą rolę odegrał szwajcarski profesor prawa 

karnego C. Stooss czy kodeksu karnego norweskiego z 1902 r.). 

 W k.k. z 1932 r. czyn zabroniony polegający na niealimentacji został określony w ramach 

art. 201 k.k. Wskazano tam mianowicie, iż kto przez złośliwe (które to znamię przymiotnikowe  

w późniejszym okresie - począwszy od k.k. z 1969 r., poprzez k.k. z 1997 r. - zostało zamienione 

na uporczywe) uchylanie się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku łożenia 

na utrzymanie osoby najbliższej, doprowadza tę osobę do nędzy (także 

i to określenie zniknęło w późniejszych ustawach karnych) lub do konieczności korzystania  

ze wsparcia - podlegał sankcji w postaci kary więzienia do lat trzech lub aresztu (również do  

lat trzech). Tym samym skazanie na podstawie wspomnianego przepisu nie mogło nastąpić  

w konfiguracji, kiedy to nie ustalono, że osoba, na której utrzymanie oskarżony winien łożyć 

znalazła się – na skutek złośliwego uchylania się oskarżonego od realizacji tego obowiązku –  

„w stanie faktycznej nędzy lub konieczności korzystania ze wsparcia”129.  

  
126 Niemniej, należy podnieść, że dwa pierwsze posiedzenia wydziału karnego Komisji Kodyfikacyjnej  

miały miejsce kolejno 12 i 13 listopada 1919 r. O powyższym wspomina A. LITYŃSKI, Początek prac nad kodeksem 

karnym II Rzeczypospolitej (w siedemdziesiątą rocznicę powołania Komisji Kodyfikacyjnej), «PiP» 11/1989,  

s. 91. 
127 J. Makarewicz (1872-1955) profesor i Rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (obecnie pod nazwą 

Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki), przewodniczący sekcji prawa karnego materialnego 

Komisji Kodyfikacyjnej II RP, Senator RP, uchodzi za jednego z najwybitniejszych polskich prawników. W styczniu 

zaś 1940 r. o wydanie opinii dotyczącej projektu nowego kodeksu karnego dla sowieckiej Ukrainy zwróciły się  

do J. Makarewicza władze Państwowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki. O ww. fakcie wspomina  

A. BOJAŃCZYK, Czy Juliusz Makarewicz został uczonym radzieckim, «PALESTRA» 11-12/1995. 
128 J. KOREDCZUK, Znaczenie kodeksu karnego z 1932 r. dla rozwoju nauki i prawa karnego w Polsce w XX wieku, 

«Zeszyty Prawnicze» 11.2/2011, s. 45-46. 
129 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 14 listopada 1957 r. w sprawie o sygn. akt IV KO 2/57 (OSNCK 1958 nr 4, 

poz. 36, Legalis nr 212620). Warto jednocześnie wskazać, że w przedmiotowym orzeczeniu podniesiono, iż „fakt, że 

osoba uprawniona do alimentacji znalazła się w niedostatku, tzn. w takiej sytuacji, że nie ma dostatecznych środków 

utrzymania, rodzi jedynie odpowiedzialność cywilną zobowiązanego do alimentowania. Odpowiedzialność karna 

zaczyna się tam, gdzie musi być mowa o poważnym niedostatku, mającym już znamiona nędzy lub wywołującym 

konieczność korzystania ze wsparcia”. Tym samym judykatura dokonała swoistej gradacji na „niedostatek” 
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W k.k. z 1932 r. kary zasadnicze zostały określone w ramach dyspozycji  

art. 37. Wśród nich wymieniono karę śmierci, więzienie, areszt, grzywnę. Należy wskazać, iż kara 

więzienia przypominała obecną karę pozbawienia wolności (art. 39 § 1 ówczesnego k.k. stanowił, 

iż „kara więzienia trwa najmniej sześć miesięcy, najwyżej piętnaście lat”), kara zaś aresztu była 

zbliżona do aktualnie obowiązującej kary ograniczenia wolności (dyspozycja art. 40 k.k. z 1932 r. 

statuowała, że „kara aresztu trwa najmniej tydzień, najwyżej pięć lat”; aresztant miał obowiązek 

zająć się pracą według własnego wyboru). 

 W kolejnej jednostce systematyzacyjnej tekstu aktu prawnego, tj. w § 2 ówczesny 

prawodawca wskazał, że wzmiankowanej uprzednio karze podlegał także ten, kto czynu 

zabronionego określonego w § 1 dopuszczał się względem innej osoby - w konfiguracji, w której 

to obowiązek łożenia na jej utrzymanie został stwierdzony wyrokiem (czy to prawomocnym  

czy podlegającym wykonaniu). Należy jednocześnie podnieść, iż wyrok oddalający powództwo  

o ustalenie ojcostwa nie stanowił podstawy do wznowienia postępowania w sprawie karnej  

na korzyść skazanego na podstawie przepisu art. 201 § 2 k.k.130  

Warto nadmienić, że w art. 201 § 3 k.k. ustawodawca określił tryb ścigania tego rodzaju 

przestępstwa. Mianowicie, generalnie - ściganie następowało na wniosek pokrzywdzonego;  

w przypadku zaś jego śmierci na skutek stypizowanych wyżej czynów ściganie odbywało się  

z urzędu. 

 Przestępstwo niealimentacji zostało usytuowane w k.k. z 1932 r. w rozdziale XXXI 

zatytułowanym „przestępstwa przeciwko opiece i nadzorowi” gdzie w art. 202 k.k.  

z 1932 r. ówczesny prawodawca opisał również czyn zabroniony polegający na uchylaniu się  

od wykonania ciążącego na zobowiązanym obowiązku przedsiębrania starań, koniecznych - czy to 

do utrzymania życia czy zdrowia innej osoby i tym samym sprowadzał niebezpieczeństwo śmierci 

- podlegał sankcji w postaci kary więzienia do lat trzech lub w tożsamym wymiarze karze aresztu.  

Natomiast w art. 199 ówczesnego k.k. stypizowano czyn zabroniony pod groźbą kary 

polegający na uprowadzeniu małoletniego, a w art. 200 k.k. z 1932 r. na porzuceniu dziecka 

(względnie osoby znajdującej się pod opieką lub nadzorem). 

  

(powodujący deficyt odpowiedzialności karnej) oraz na „poważany niedostatek” (będący „nędzą” lub stanem 

wymuszającym korzystanie z pomocy społecznej).  
130 Postanowienie Izby Karnej SN z 13 sierpnia 1959 r. w sprawie o sygn. akt VI KO 31/59 (KZS 2010 nr 9A,  

poz. 214, Legalis nr 291896). 



Strona 51 z 296 

 

I.3. Niealimentacja w kodeksie karnym z 1969 r. 

 K.k. z 1969 r.131 stypizował przestępstwo niealimentacji w art. 186 k.k. z 1969 r. 

Dyspozycja § 1 stanowiła, iż „kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim  

z mocy ustawy obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka, rodziców lub innej osoby najbliższej  

i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych” podlegał 

sankcji w postaci kary pozbawienia wolności do lat trzech. 

 W kwestii art. 186 § 2 k.k. z 1969 r. należy wskazać, że karze wyartykułowanej powyżej 

podlegał również ten kto dopuszczał się czynu niealimentacji względem osoby, co do której 

obowiązek łożenia na utrzymanie stwierdzono stosownym orzeczeniem sądu (prawomocnym lub 

podlegającym natychmiastowemu wykonaniu).  

Natomiast w art. 186 § 3 k.k. z 1969 r. zaznaczono, że ściganie stypizowanego przestępstwa 

następuje na wniosek pokrzywdzonego (co było zawsze zasadą we wszystkich polskich kodeksach 

karnych XX w.) organu opieki społecznej lub organizacji społecznej. Niemniej, warto 

zasygnalizować, iż art. 186 § 3 k.k. z 1969 r. został skreślony na mocy u.f.a. 

Wskazany powyżej art. 186 k.k. z 1969 r. usytuowano w rozdziale XXV oznaczonym  

jako przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży. W wyżej wymienionym rozdziale 

opisano również takie przestępstwa jak bigamia (art. 183 k.k.), znęcanie się (art. 184 k.k.), 

rozpijanie małoletniego (art. 185 k.k.), porzucenie (art. 187 k.k.) czy uprowadzenie (art. 188 k.k.). 

I.4. Niealimentacja w kodeksie karnym z 1997 r. 

 Aktualnie obowiązujący k.k. z 6 czerwca 1997 r.132 (który to wszedł w życie  

  
131 Na marginesie warto odnotować, że systematyka samej części k.k. z 1969 r. nawiązuje do k.k. z 1932 r.  

W doktrynie podnosi się, iż wskazana systematyka pozostaje tak samo przejrzysta. Jedyne zasadnicze różnice  

w sferze wspomnianej systematyki występują częściowo z faktu zmiany stosunków ustrojowych, z drugiej zaś strony 

z tendencji do bardziej precyzyjnego (niż miało to miejsce w k.k. z 1932 r.) określenia przedmiotu ochrony.  

Na powyższe zwraca uwagę I. ANDREJEW, Systematyka części szczególnej prawa karnego, [w:] System prawa karnego.  

O przestępstwach w szczególności, red. I. ANDREJEW, L. KUBICKI, J. WASZCZYŃSKI, Wrocław 1985,  

s. 17. 
132 Warto zauważyć, iż w doktrynie wskazuje się, że szereg sformułowań użytych w ramach obecnie obowiązującego 

k.k. cechuje się większą szczegółowością niż w poprzednim k.k. z 1969 r. Przykład powyższego może stanowić, użyty 

już w ramach art. 1 k.k. zwrot „popełnia czyn” w miejsce uprzedniego sformułowania „dopuszcza się czynu”.  

W doktrynie prawnokarnej podnosi się bowiem, iż wyrażenie „dopuszcza się” można było rozumieć na dwa sposoby, 

tj. równoznaczne stwierdzeniu „wykonuje czyn” lub równoznaczne stwierdzeniu „wykonuje czyn w sposób 

zawiniony”. Sformułowanie zaś użyte w obecnie obowiązującym k.k. nie wprowadza elementu dwuznaczności, gdyż 
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1 września 1998 r.)133 stypizował czyn zabroniony niealimentacji w ramach art. 209 k.k. 

Mianowicie (do czasu nowelizacji k.k. z 23 marca 2017 r.) - sprawcą pozostawała osoba, która 

uporczywie uchylała się od wykonania ciążącego na niej z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego 

obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez  

to narażała ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 

Sankcja maksymalna wyartykułowana w przepisie art. 209 ustawy karnej z 1997 r. 

pozostaje niższa od tej wskazanej w k.k. z 1932 r. oraz w k.k. z 1969 r. (gdzie w obu tych 

przypadkach wynosiła maksymalnie do trzech lat pozbawienia wolności) i sprowadza się  

do grzywny, kary ograniczenia wolności134 albo pozbawienia wolności do lat dwóch.  

Trzeba podnieść, że w doktrynie w zakresie kary ograniczenia wolności akcentuje się, że 

na skazanym ciąży obowiązek pracy sumiennej i z poszanowaniem ustalonego w określonym 

miejscu porządku pracy, która to - w szczególności - może polegać na wykonywaniu nieodpłatnej, 

kontrolowanej pracy na cele społeczne, ewentualnie podczas pozostawania w aktualnym stosunku 

pracy - znoszeniu stosownych potrąceń dokonywanych z uzyskiwanego wynagrodzenia. 

 Do czasu nowelizacji przepisów ustawą z 23 marca 2017 r.  o zmianie k.k.  

- art. 209 § 2 k.k. wskazywał, że ściganie o przestępstwo z tytułu niealimentacji następuje  

na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania 

wobec dłużnika alimentacyjnego (najczęściej zatem stosowny wniosek kierował Miejski  

lub Gminny – Ośrodek Pomocy Społecznej). Art. 209 § 3 k.k. stanowił natomiast, że jeżeli 

pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenie rodzinne albo świadczenie pieniężne 

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów - ściganie odbywa się z urzędu. 

 Wyżej wskazany przepis umieszczono w rozdziale XXVI k.k. oznaczonym  

jako przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. W przedmiotowym rozdziale opisano również takie 

przestępstwa jak bigamia (art. 206 k.k.), znęcanie się (art. 207 k.k.), rozpijanie małoletniego  

  

popełnić czyn to tyle, co czyn ten wykonać. Na powyższe wskazuje W. PATYRAS, Kilka uwag o nowym kodeksie 

karnym, «RPEiS» 59.3/1997, s. 35. 
133 Na marginesie należy zasygnalizować, że większość prawniczego środowiska naukowego w sposób aprobujący 

odniosła się do przeprowadzonej reformy prawa karnego, wskazując, że nowy k.k. – w porównaniu do poprzedniego 

k.k. z 1969 r. odwołuje się do „racjonalnych miar surowości karania”, poprzez redukcje stopnia punitywności oraz 

zindywidualizowanie odpowiedzialności karnej. Na powyższy aspekt wskazuje M. MELEZINI, Czy zaostrzyć represję 

karną? O projektach nowelizacji kodeksu karnego, [w:] Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga 

pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej – Michalskiej, red. J. JAKUBOWSKA-HARA, C. NOWAK, J. SKUPIŃSKI, 

Warszawa 2008, s. 149. 
134 R. GIĘTKOWSKI, Skutki uchylania się od odbywania kary ograniczenia wolności, «PiP» 7/2006,  

s. 79. 
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(art. 208 k.k.), porzucenie (art. 210 k.k.), uprowadzenie (art. 211 k.k.) czy organizowanie adopcji 

wbrew przepisom ustawy (art. 211a k.k.). 

I.5. Nowelizacja kodeksu karnego z 23 marca 2017 r. 

 W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że została przygotowywana (i ostatecznie  

wraz z 31 maja 2017 r. wdrożona do polskiego porządku normatywnego) znacząca nowelizacja 

przepisu dotyczącego przestępstwa niealimentacji stypizowanego w obecnie obowiązującym k.k.  

Należy podnieść, że 16 września 2016 r. odbyła się w Ministerstwie Sprawiedliwości 

konferencja prasowa zatytułowana W trosce o dobro dzieci – skuteczne egzekwowanie płacenia 

alimentów z udziałem Ministra Sprawiedliwości (będącego od 4 marca 2017 r. jednocześnie 

Prokuratorem Generalnym) Z. Ziobry oraz ówczesnego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie  

M. Warchoła. 

 W myśl zaprezentowanego wówczas projektu ustawy z 13 września 2016 r.  

o zmianie ustawy k.k.135 art. 209 k.k. miał być (i ostatecznie został, choć w nieco innym -  

od wtenczas planowanego kształcie) znacznie przebudowany. Można stwierdzić, iż takiej zmiany 

modelu niniejszego przepisu - w historii polskiego prawa karnego materialnego - jeszcze nigdy  

nie było. 

 W ramach spotkania z mediami resort przedstawił wówczas m.in. projekt nowelizacji 

ustawy k.k. z 13 września 2016 r. przewidujący zmianę treści art. 209 k.k. poprzez nadanie temu 

przepisowi innego brzmienia (pierwotnie jedynie w aspekcie samego art. 209 § 1 k.k.), jak również 

dodanie nowych jednostek systematyzacyjnych tekstu prawnego (w początkowej wersji projektu 

nowelizacji z 13 września 2016 r. miały to być: art. 209 § 1a k.k., art. 209 § 3 k.k.,  

art. 209 § 4 k.k. oraz art. 209 § 5 k.k.; podobnie planowano jeszcze w wersji projektu  

z 28 października 2016 r.; Rada Ministrów przyjęła zaś 29 grudnia 2016 r. nowelizacje  

w aspekcie zmodyfikowania dotychczasowych przepisów oraz dodania art. 209 § 3 k.k.,  

art. 209 § 4 k.k., art. 209 § 5 k.k., art. 209 § 6 k.k.).  

Należy zasygnalizować, iż w ramach nowelizacji przedmiotowego przepisu zdecydowano 

się na pewne uproszczenie konsekwencji zaniechania występującego po stronie sprawcy w relacji  

  
135 Projekt z 13 września 2016 r. o zmianie ustawy kodeks karny wraz z uzasadnieniem;  

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289962/12379351/12379352/dokument244851.pdf ; [Dostęp:  

29 października 2016 r.]. 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12289962/12379351/12379352/dokument244851.pdf
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do rozszerzenia kryminalizacji niealimentacji.  

 W aspekcie projektu z 13 września 2016 r. warto zaznaczyć, że już pierwotna wersja 

nowelizacji art. 209 § 1 k.k. stanowiła swoistą rewolucję w zakresie przestępstwa niealimentacji.  

Nawet po relatywnie pobieżnej analizie można było wówczas zauważyć, iż proponowana 

zmiana – rozpoczynająca się od sformułowania „kto” - w aspekcie art. 209 § 1 k.k. usuwa znamię 

przymiotnikowe „uporczywości” („uporczywie”), następnie pozostawia frazę „uchyla się  

od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego” by kolejno 

zmodyfikować w tym przepisie istotną warstwę dyspozycji poprzez zastosowanie zwrotu 

„określonego co do wysokości świadczenia pieniężnego wynikającego z obowiązku opieki nad 

osobą najbliższą lub inną osobą, jeżeli łączna wysokość zaległości przekracza sumę trzech 

świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie w wykonaniu świadczenia pieniężnego innego niż 

okresowe przekracza okres trzech miesięcy” (usunięto zatem sformułowanie „obowiązku opieki 

przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność 

zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych”) zachowuje nieco zmodyfikowaną sankcję - 

„podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” (poprzednio  

w art. 209 § 1 k.k. figurowała sankcja maksymalna „pozbawienia wolności do lat 2”).  

Warto nadmienić, że już w komentarzu do art. 201 k.k. z 1932 r.136 wyartykułowano, że 

uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie nie jest równoznaczne z faktem ich zupełnego 

niespełnienia, gdyż - co podkreślono - spełnianie może być dorywcze i to sędzia winien 

każdorazowo rozstrzygnąć - kierując się własnym uznaniem - czy w postępowaniu danej osoby 

można odnaleźć chęć niespełnienia obowiązku. 

 Należy zaznaczyć, iż zasadna wydaje się eliminacja znamienia uporczywości na rzecz 

bardziej obiektywnego kryterium jakie stanowi zaległość alimentacyjna przekraczająca łącznie 

sumę trzech świadczeń okresowych. Resort Sprawiedliwości argumentował, iż usunięcie tego 

wyrażenia pozwoliło uniknąć wielu kontrowersji występujących zarówno w doktrynie, 

jak i w judykaturze137.  

 Niemniej, trzeba uwypuklić, że w ramach uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy k.k. 

zgłoszonych 30 września 2016 r. przez SN wskazano, że przewijające się w uzasadnieniu projektu 

Ministerstwa Sprawiedliwości „wątpliwości w kwestii wykładni znamienia uporczywego 

  
136 J. MAKAREWICZ, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 31. 
137 Projekt z 13 września 2016 r. o zmianie ustawy kodeks karny wraz z uzasadnieniem, s. 3, wers 12 i n. od góry. 

Podobnie W. ULITKO, Odpowiedź z 2 sierpnia 2017 r., s. 1, wers 6 i n. od góry.  
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uchylania się od alimentacji mają charakter pozorny”138.  

Jednocześnie trzeba skonstatować, że w dalszym ciągu pozostawiono znamię „uchyla się” 

co pozwala, z jednej strony - na wyeliminowanie ze sfery penalizacji zachowań niewykonywania 

obowiązku alimentacyjnego z powodów obiektywnych, z drugiej zaś jednak nadal klasyfikuje jako 

znamię ocenne, mogące na podstawie analizy przestępstwa niealimentacji budzić pewne 

wątpliwości interpretacyjne. 

 Eliminacja jednego „zabezpieczenia” przed karaniem w postaci znamienia „uporczywości” 

przy pozostawieniu zwrotu „uchyla się” (w założeniu ustawodawcy) powoduje skuteczniejsze 

karnoprawne oddziaływanie na zobowiązanych do alimentacji z pozostawieniem jednak 

koniecznych elementów ochronny osób niewinnych. 

 Po art. 209 § 1 k.k. w wersji projektu nowelizacji z 13 września 2016 r. dodany miał zostać 

art. 209 § 1a k.k. stanowiący, iż jeżeli sprawca naraża osobę najbliższą lub inną osobę na 

niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch (sankcja wskazana  

w dotychczasowym brzmieniu art. 209 k.k.). Należy zaznaczyć, że art. 209 § 1a k.k. stanowić miał  

(i w konsekwencji stanowi) kwalifikowany typ czynu zabronionego jakim jest niealimentacja. 

 Art. 209 § 4 k.k. sprowadzał się zaś do tego, że sprawca nie podlega karze w przypadku 

dobrowolnego uiszczenia w całości całego zaległego świadczenia alimentacyjnego zanim nastąpiło 

wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego, natomiast – w myśl  

art. 209 § 5 k.k. sam sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli sprawca dobrowolnie uiścił  

w całości zaległe świadczenie alimentacyjne zanim nastąpiło wydanie postanowienia o wszczęciu 

postępowania przygotowawczego. 

Warto podnieść, iż wprowadzone w dyspozycji art. 209 § 4 k.k. i art. 209 § 5 k.k. elementy 

konstrukcji czynnego żalu miały być stosowane analogicznie (kolejno art. 209 § 4 k.k. w relacji  

do art. 209 § 1 k.k. oraz art. 209 § 5 k.k. w stosunku do art. 209 § 1a k.k.). Wskazane uprzednio 

okoliczności ekskulpacyjne pozostają zasadne z punktu widzenia naczelnego motywu - jaki niesie 

ze sobą penalizacja niealimentacji - a mianowicie wzmocnienia realizacji obowiązku  

opieki poprzez okresowe zaspokajanie materialnych potrzeb osób uprawnionych. 

 W zakresie zaś vacatio legis ustawy o zmianie ustawy k.k. przewidziano czternastodniowy 

  
138 Uwagi z 30 września 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny wystosowane przez SN; 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289962/12379351/12379354/dokument248191.pdf ; s. 2, wers 5 i n. od dołu 

strony [Dostęp: 29 października 2016 r.]. 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12289962/12379351/12379354/dokument248191.pdf
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termin wejścia nowelizacji w życie - od dnia ogłoszenia w organie promulgacyjnym  

(o czym stanowił art. 2 projektu nowelizacji kodeksu karnego z 13 września 2016 r.).  

Wskazany uprzednio termin pozostaje typowy dla aktów normatywnych zawierających 

przepisy powszechnie obowiązujące139, ogłaszane w dziennikach urzędowych – zgodny  

z dyspozycją art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Termin czternastodniowy 

został utrzymany zarówno w projekcie z 13 września 2016 r., kolejnym projekcie z 28 października 

2016 r. oraz zaakceptowanym przez Radę Ministrów projekcie z 29 grudnia 2016 r. 

 W konsekwencji dalszych prac nad przedmiotową regulacją w Ministerstwie 

Sprawiedliwości 31 października 2016 r. został przedłożony z prośbą o skierowanie pod obrady 

Stałego Komitetu Rady Ministrów zmodyfikowany projekt140 nowelizacji k.k. w zakresie 

przestępstwa niealimentacji.  

W miejsce trzech paragrafów art. 209 k.k. w sumie stworzono aż sześć znowelizowanych 

jednostek redakcyjnych tekstu prawnego zawierających w swojej treści dyspozycje dążące  

do zwiększenia zaspokojenia materialnego osób uprawnionych. Nawet z tego prostego zestawienia 

wynika, że treść przepisu przestępstwa niealimentacji została znacznie rozbudowana i jest  

to największa modyfikacja objętościowa od momentu wejścia w życie k.k. z 1932 r. 

 W wersji projektu ustawy z 28 października 2016 r. zakładano, że  

art. 209 § 1 k.k. proponowanego brzmienia stanowić będzie, iż „kto uchyla się od wykonania 

obowiązku alimentacyjnego” (określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym,  

ugodą zawartą czy to przed sądem czy innym organem albo inną umową) „jeżeli łączna wysokość 

zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie 

zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące”  

(w wersji projektu z 13 września 2016 r. kwota zaległości musiała przekraczać sumę trzech 

świadczeń okresowych albo opóźnienie w wykonaniu świadczenia innego niż okresowe 

świadczenie pieniężne musiało przekraczać okres trzech miesięcy) podlega sankcji karnej  

w postaci „grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”  

  
139 Niemniej, wskazuje się, iż „w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie 

krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 

normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia  

w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym”. Powyższe wynika z uchwały powziętej przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie 1 lipca 2016 r. w sprawie o sygn. 138/2016.  
140 Projekt z 28 października 2016 r. o zmianie ustawy kodeks karny; 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289962/12379366/12379367/dokument253123.pdf ; [Dostęp: 5 listopada 2016 

r.]. 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12289962/12379366/12379367/dokument253123.pdf
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(w niniejszej konfiguracji przestępstwa w typie podstawowym sankcja karna wynosi maksymalnie 

zaledwie rok pozbawienia wolności; warto wskazać, iż w przypadku k.k. zarówno z 1932 r.,  

jak i z 1969 r. obowiązywał de facto jeden typ przestępstwa niealimentacji gdzie sankcja 

maksymalna wynosiła trzy lata „kary więzienia” z 1932 r. albo trzy lata „kary pozbawienia 

wolności” z 1969 r.). 

 Wydaje się, że okres trzech miesięcy pozostaje wystarczający dla nałożenia ewentualnej 

sankcji prawnokarnej na sprawcę przestępstwa niealimentacji. Zgodnie z postanowieniem Izby 

Karnej SN z 14 października 2002 r.141 jeszcze przy funkcjonowaniu znamienia podmiotowo – 

przedmiotowego „uporczywości” należało wskazać, że w sferze przestępstwa niealimentacji 

występować winna wielokrotność zaniechań w ramach przestrzeni określonego czasu.  

Niemniej, warto jednocześnie poczynić konstatacje, że w myśl wzmiankowanej uprzednio 

dyspozycji art. 2 pkt 2 u.p.o.u.a. przy konstrukcji definicji bezskuteczności egzekucji - 

ustawodawca przewidział okres dwóch miesięcy braku wyegzekwowania pełnej należności 

alimentacyjnej; biorąc pod uwagę powyższe trzeba stwierdzić, iż zaproponowane opóźnienie  

w postaci przekroczenia trzech miesięcy przez zobowiązanego jest zasadne. 

 Natomiast art. 209 § 1a k.k. zakłada, iż jeżeli sprawca czynu niealimentacji naraża osobę 

uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych podlega sankcji karnej 

wyrażającej się w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 

dwóch (jest to zatem kwalifikowany typ przestępstwa niealimentacji, gdzie sankcja maksymalna 

jest równorzędna z tą wyartykułowaną w k.k. z 1997 r.).   

W powyższym zakresie brak jest merytorycznych zmian w projekcie z 13 września 2016 r.,  

28 października 2016 r. oraz przyjętym 29 grudnia 2016 r. przez Radę Ministrów projekcie 

nowelizacji k.k.; dokonano jedynie modyfikacji formalnych w sferze systematyki danej jednostki 

redakcyjnej aktu normatywnego (w projekcie przyjętym 29 grudnia 2016 r. treść art. 209 k.k. § 1a 

została usytuowana w art. 209 k.k. § 2). 

 W dalszej kolejności trzeba podnieść, iż art. 209 § 2 k.k. miał otrzymać brzmienie 

(począwszy od projektu z 28 października 2016 r.), wskazujące, iż ściganie obu typów przestępstwa 

niealimentacji następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu 

podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego, natomiast art. 209 § 3 k.k. winien 

  
141 Postanowienie Izby Karnej SN z 14 października 2002 r. w sprawie o sygn. akt II KKN 409/00  

(Legalis nr 59796, Lex nr 56089). 
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wskazywać, iż jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne  

albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów - 

ściganie obu typów przestępstwa niealimentacji odbywa się z urzędu.  

Zasadnicze zatem modyfikacje art. 209 k.k. w przedmiocie § 2 i § 3 w stosunku  

do dotychczasowego brzmienia art. 209 k.k. wynikają z faktu stworzenia dodatkowego typu 

przestępstwa niealimentacji, co następnie wymusiło modyfikację terminologiczną pozostałych 

przepisów. 

 W sferze zaś art. 209 § 4 k.k. i art. 209 § 5 k.k. przedstawiono zasadnicze elementy instytucji 

czynnego żalu skorelowane odpowiednio z wyrażonymi typami przestępstwa niealimentacji  

(w projekcie z 13 września 2016 r.: art. 209 § 4 k.k. w zw. z art. 209 § 1 k.k. oraz art. 209 § 5 k.k.  

w zw. z art. 209 §1a k.k.; podobnie w projekcie z 28 października 2016 r., zaś w przyjętym  

29 grudnia 2016 r. projekcie odpowiednio ujęto relacje art. 209 § 1 k.k. w zw. z art. 209 § 5 k.k. 

oraz art. 209 § 2 k.k. w zw. z art. 209 § 6 k.k.). 

 Biorąc pod uwagę wskazaną dygresję należy zaznaczyć, że treść art. 209 § 4 k.k. projektu 

ustawy z 28 października 2016 r. miała stanowić, iż nie podlega karze sprawca przestępstwa 

niealimentacji z art. 209 § 1 k.k. który nie później niż przed upływem trzydziestu dni od daty 

pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty  

(należy wskazać, iż na skutek zgłoszonych opinii w stosunku do pierwotnego projektu  

z 13 września 2016 r. nastąpiła w tym zakresie istotna zmiana już w projekcie z 28 października 

2016 r., gdyż poprzedni projekt z 13 września 2016 r. proponowanego przepisu stanowił, że nie 

podlega karze sprawca przestępstwa określonego w art. 209 § 1 k.k., jeżeli dobrowolnie uiścił  

w całości zaległe świadczenie alimentacyjne, zanim nastąpiło wydanie postanowienia o wszczęciu 

postępowania przygotowawczego). Treść art. 209 § 4 k.k. została utrzymana w zmienionym 

jedynie w sferze numeracji art. 209 § 5 k.k. 

 Na podobnej zasadzie oparto konstrukcje dyspozycji art. 209 § 5 k.k. gdzie wersja projektu 

z 28 października 2016 r. przewidywała zapis sprowadzający się do treści, iż sąd odstępuje  

od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem trzydziestu dni od daty pierwszego 

przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił on w całości zaległe alimenty (wcześniej 

proponowany zapis wskazywał, iż sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli sprawca 

przestępstwa określonego w ramach art. 209 § 1a k.k. dobrowolnie uiścił zaległe świadczenie 

alimentacyjne zanim nastąpiło wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania 
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przygotowawczego).  

Warto uzupełnić, iż ostatecznie przyjęta przez Radę Ministrów 29 grudnia 2016 r. wersja 

projektu w aspekcie wskazanego uprzednio przepisu jest zbieżna z treścią art. 209 § 6 k.k. 

(zmieniono jedynie numeracje poprzez usunięcie art. 209 §1a k.k.). 

 Należy wskazać, że 29 grudnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła (po dyskusji) projekt 

ustawy o zmianie ustawy k.k. z uwzględnieniem uwag Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie 

uzupełnienia oceny skutków regulacji oraz zdecydowała o skierowaniu projektu ustawy  

do Sejmu142. 

 Pismem z 3 stycznia 2017 r. ówczesna Prezes Rady Ministrów Beata Szydło (formalnie na 

podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP) przedstawiła Sejmowi RP projekt ustawy o zmianie 

ustawy – kodeks karny143. Ponadto 11 stycznia 2017 r. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy 

– kodeks karny został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu144.  

W dalszej kolejności - 8 lutego 2017 r. po pierwszym czytaniu na trzydziestym piątym 

posiedzeniu Sejmu projekt rządowy skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian  

w kodyfikacjach145. 

 Należy zasygnalizować, iż 23 lutego 2017 r. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian  

w kodyfikacjach po rozpatrzeniu projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny (druk nr 1193) 

wniosła o uchwalenie przez Sejm RP projektu rządowego146.  

Ostatecznie 22 marca 2017 r. podczas drugiego czytania na 38 posiedzeniu Sejmu podjęto 

decyzje o niezwłocznym przystąpieniu do trzeciego czytania. Tym samym 23 marca 2017 r. 

podczas trzeciego czytania projektu ustawy Sejm podjął decyzje o uchwaleniu projektu ustawy  

o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1193)147. 

Należy wskazać, że ostatecznie przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmiany ustawy k.k. 

  
142 Protokół ustaleń nr 47/2016 posiedzenia Rady Ministrów z 29 grudnia 2016 r. (RM-000-47-16). 
143 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII kadencja, Prezes Rady Ministrów, druk nr 1193  

z 3 stycznia 2017 r., RM-10-171-16.  
144 Przebieg procesu legislacyjnego - druk nr 1193; http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1193 ; 

[Dostęp: 22 stycznia 2017 r.].  
145 Przebieg procesu legislacyjnego–druk nr 1193…; [Dostęp 11 lutego 2017 r.]. 
146 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (druk nr 1314); 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1088EAE82027CF0EC12580D10040A78A/%24File/1314.pdf; [Dostęp: 23 

marca 2017 r.]. 
147 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1193), 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1193, [Dostęp: 23 marca 2017 r]. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1193
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1088EAE82027CF0EC12580D10040A78A/%24File/1314.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1088EAE82027CF0EC12580D10040A78A/%24File/1314.pdf
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1193
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został sformułowany w sposób następujący148: 

1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości 

orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem  

albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych z tego tytułu zaległości stanowi 

równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego 

świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 209 § 1 k.k.); 

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 209 § 1 k.k. naraża osobę uprawnioną  

na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 209 § 2 k.k.); 

3. Ściganie przestępstwa określonego w art. 209 § 1 k.k. lub art. 209 § 2 k.k. następuje  

na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania 

wobec dłużnika alimentacyjnego (art. 209 § 3 k.k.); 

4. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia 

pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa 

określonego w art. 209 § 1 k.k. lub art. 209 § 2 k.k. odbywa się z urzędu (art. 209 § 4 k.k.); 

5. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w art. 209 § 1 k.k., który nie później 

niż przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił  

w całości zaległe alimenty (art. 209 § 5 k.k.); 

6. Sąd odstępuje149 od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od daty 

pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w art. 

  
148 Warto uwypuklić, że w myśl ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k. całość zmienionego przepisu  

art. 209 k.k. została ujęta w sześciu paragrafach, z tym jednak zastrzeżeniem, iż przewidywany  

art. 209 § 2 k.k. został wcielony w ramy nowopowstałego art. 1a § k.k. 
149 Na marginesie niniejszej problematyki trzeba wspomnieć, że sama geneza koncepcji uregulowania odstąpienia  

od wymierzenia kary w nowożytnym prawie karnym skorelowana jest bezpośrednio z kodyfikacjami karnymi 

przyjmowanymi na przełomie XIX i XX w. W sferze implementacji tego rodzaju instytucji niezmiernie istotna była 

krytyka w aspekcie funkcjonowania prawa łaski, które to przysługiwało danemu władcy.  

Szerzej o przedmiocie niniejszych rozważań traktuje P. GENSIKOWSKI, Odstąpienie od wymierzenia kary w polskim 

prawie karnym, Warszawa 2011, s. 17. 
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209 § 2 k.k. uiścił w całości zaległe alimenty, chyba, że wina150 i społeczna szkodliwość151 czynu152 

przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary (art. 209 § 6 k.k.). 

 Na marginesie warto wskazać, że autorzy projektu nowelizacji słusznie wskazali, że zakres 

podstawowych potrzeb życiowych nie jest pojęciem stałym153. Tego rodzaju argumentacja 

przewija się także w wypowiedziach przedstawicieli doktryny prawa karnego materialnego154.  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż problematyczność w aspekcie ustalenia treści 

oraz zakresu podstawowych potrzeb życiowych wynika z faktu, że jest to pojęcie nieostre, 

uzależnione od wielu tzw. czynników indywidualnych. Zapewnienie podstawowych potrzeb 

życiowych sprowadza się częstokroć do ugruntowania elementarnych warunków bytowych  

w sferze np. wyżywienia koniecznego do właściwego rozwoju fizycznego, zabezpieczenia opieki 

zdrowotnej, dostarczenia adekwatnej do wieku odzieży, kwestii odpoczynku a także uzyskania 

wykształcenia.  

Podobnie M. Mozgawa stwierdza155, iż poglądy SN156 w przedmiocie niestałego  

i zmiennego pojęcia zakresu podstawowych potrzeb życiowych, zależnego od konkretnych realiów 

społeczno - ekonomicznych oraz chociażby świadomości społecznej na danym etapie rozwoju 

społeczeństwa spotykają się z aprobatą doktryny oraz zachowują swoją użyteczność na gruncie 

  
150 W tym miejscu warto podnieść, że wina jest pojęciem ponadprawnym, pozostaje ona kategorią procesów 

kulturowych. Jako szczególna postać oceny człowieka (w tym jego zachowania) wina jest miernikiem procesu 

socjalizacji; powstaje ona wówczas, gdy odpowiednie powinności społeczne - stawiane przed danymi osobami - nie 

są należycie respektowane. We wskazanym uprzednio kontekście o winie wypowiadał się J. BAFIA, Polskie prawo 

karne, Warszawa 1989, s. 155. Ponadto należy zauważyć – za Z. Jędrzejewskim, iż zasada winy jest podstawą każdej 

cywilizowanej kodyfikacji karnej. Dodatkowo warto zaznaczyć, że tam, gdzie występuje pełna ujemność 

przedmiotowa, subiektywizm koryguje odpowiedzialność na korzyść sprawcy. Z. JĘDRZEJEWSKI, Bezprawie 

usiłowania nieudolnego, Warszawa 2000, s. 9.  
151 Niekiedy w literaturze przedmiotu spotkać się można, że stwierdzeniem, iż niealimentacja nie charakteryzuje się 

znaczną społeczną szkodliwością czynu (tak np. B. KOLASIŃSKI, D. KORECKA, Internacja psychiatryczna – teoria  

i praktyka, «Prok. i Pr.» 6/2004, Legalis/el.). Tego typu pogląd uznać należy za nieuprawniony.  
152 W okresie przygotowywania projektu aktualnego k.k. z 1997 r. w doktrynie wskazywano, że dla członków Zespołu 

Prawa Karnego Materialnego zarysowało się zasadnicze zagadienie – mianowicie czy określenie w k.k. istoty 

przestępstwa powinno opierać się jedynie na formalnym ujęciu przestępstwa (wskazaniu, że przestępstwami są czyny 

zabronione przez ustawę pod groźbą kary czy też należy pozostać przy występującym w k.k. z 1969 r. określeniu 

materialno-formalnym, koncentrującym się na ówczesnym społecznym niebezpieczeństwie czynu jako warunku 

przestępczości). O powyższym wspomina A. ZOLL, Materialne określenie przestępstwa w projekcie kodeksu karnego, 

[w:] Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, red. S. WALTOŚ, Kraków 1993, 

s. 83.  
153 Ł. ROSIAK, Nowelizacja…, op. cit., s. 120. 
154 S. HYPŚ, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks Karny. Komentarz, red. A. GRZEŚKOWIAK, K. WIAK, Warszawa 

2021, s. 1015. 
155 M. MOZGAWA, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks Karny. Komentarz, red. M. MOZGAWA, Warszawa 2020,  

s. 578. 
156 Uchwała SN z 9 czerwca 1976 r. w sprawie o sygn. akt VI KZP 13/75 (OSNKW 1976 nr 7-8, poz. 86, Legalis  

nr 19478). 
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k.k.  

W zmieniającej się rzeczywistości społeczno – gospodarczej problematyczne pozostaje 

opracowanie enumeratywnego katalogu pojęć ze sfery podstawowych potrzeb życiowych. 

Niemniej, trzon tego rodzaju koniecznych elementów wydaje się intuicyjny. Są nimi  

z pewnością kwestie związane z wyżywieniem, higieną, zapewnieniem bezpieczeństwa 

(schronienia od warunków atmosferycznych oraz od osób postronnych) ogrzewania  

czy „infrastruktury edukacyjnej” (podręczników, zeszytów, odpowiedniego miejsca do odrabiania 

lekcji, wyasygnowania środków na konieczne korepetycje) w zakresie osób partycypujących  

w systemie edukacji. 

Warto również nadmienić, iż przedstawiona na konferencji medialnej Ministerstwa 

Sprawiedliwości 16 września 2016 r. propozycja szerszego zastosowania tzw. dozoru 

elektronicznego skazanych na karę pozbawienia wolności w przedmiocie przestępstwa 

niealimentacji pozostaje rozwiązaniem zasadnym. Przede wszystkim przemawia za tym fakt, iż 

przy takiej koncepcji zakłady penitencjarne nie są dodatkowo nasycone kolejnymi osadzonymi,  

a sami skazani mają możliwość podjęcia lub kontynuowania pracy zarobkowej poza murami 

zakładu karnego.  

W doktrynie prawnokarnej zwraca się uwagę, iż poddając analizie państwa Unii 

Europejskiej to właśnie w Polsce istnieje największa populacja osób osadzonych w zakładach 

karnych (1 września 2011 r. wynosiła ona 81 382 osoby157, dla porównania w ponad dwukrotnie 

liczebniejszych Niemczech liczba osadzonych to wówczas 70 931 osób)158.  

Jednocześnie warto podnieść, że trafniejsze wydaje się być określenie wykonywania kary 

pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jako tzw. elektronicznie monitorowany 

areszt domowy niż wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego  

z uwagi na fakt, iż ten drugi termin nie odpowiada faktycznie wykonywanej instytucji159. 

  
157 Należy zaznaczyć, iż 31 grudnia 2006 r. podnoszono, że w jednostkach penitencjarnych w Polsce dysponowano 

liczbą 74 562 miejsc. Natomiast 31 kwietnia 2012 r. pojemność zakładów penitencjarnych w Polsce wzrosła do 82 406 

miejsc (przy 84 799 osadzonych, a zatem zaludnienie wyniosło 100,2 %). Na powyższe wskazuje J. WARYLEWSKI, 

Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2012, s. 430. 
158 J. WARYLEWSKI, Wymiar sprawiedliwości karnej w Polsce – diagnoza statystyczno kryminalna wybranych 

aspektów, [w:] Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga jubileuszowa profesora Lecha Gardockiego,  

red. Z. JĘDRZEJEWSKI, M. KRÓLIKOWSKI, Z. WIERNIKOWSKI, S. ŻÓŁTEK, Warszawa 2014, s. 338.  
159 T. SZYMANOWSKI, System dozoru elektronicznego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, «Palestra» 6/2016, 

s. 16. 
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Dodatkowo należy wspomnieć, iż nowelizacja k.k.w.160 (założeniem proponowanej 

nowelizacji pozostawało zwiększenie zatrudnienia osób skazanych, co miało przynieść szereg 

korzyści, również dla samych osadzonych - takich jak wzmożenie procesu resocjalizacji  

czy praktyczna nauka lub pogłębienie posiadanych zdolności) oraz ustawy o zatrudnianiu osób 

pozbawionych wolności161 (warto nadmienić, iż nowelizacja wskazanego aktu normatywnego 

zmierzała w kierunku zwiększenia zasobów finansowych Funduszu Aktywizacji Zawodowej 

Skazanych, jak również dynamicznego rozwoju przywięziennych zakładów pracy wskutek 

wzrostu potrąceń wyasygnowanych na tego rodzaju cele z otrzymywanego przez poszczególnych 

skazanych wynagrodzenia z tytułu pracy - s. 1 uzasadnienia projektu zmiany ustawy) skutkowała 

znacznym wzmożeniem aktywności zawodowej osób skazanych, tak jak to miało miejsce  

np. w ramach dyspozycji art. 39 § 2 k.k. z 1932 r., gdzie stwierdzono, iż „więzień ma obowiązek 

pracy według wskazań zarządu zakładu karnego”.  

Należy również zaznaczyć, że intencja twórców nowelizacji pozostaje słuszna.  

Cel zmian stanowiło „wzmocnienie realizacji obowiązku opieki przez zaspokojenie potrzeb 

materialnych osób, które same nie są w stanie ich zaspokoić”162. W ten zatem sposób prawo karne 

uwypukla obowiązek uiszczania świadczeń nałożony na zobowiązanych przez prawo cywilne  

(w tym przez jego wyspecjalizowany dział, czyli prawo rodzinne). Reasumując należy wskazać, iż 

przyjęte zmiany można ocenić pozytywnie z punktu widzenia zasadniczego założenia jakie 

przyświeca nowelizacji.  

 Zarówno usunięcie wskutek nowelizacji k.k. na mocy ustawy z 23 marca 2017 r.  

o zmianie k.k. z dyspozycji art. 209 § 1 k.k. znamienia czasownikowego w postaci „uporczywości”, 

jak i swoiste przesunięcie do stworzonego na mocy ustawy nowelizującej tzw. kwalifikowanego 

typu przestępstwa niealimentacji (art. 209 § 2 k.k.) - sformułowania „narażenia osoby uprawnionej 

na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych” pozwala na stwierdzenie, że 

  
160 Projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks karny wykonawczy 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6136B6F9EA62AC9DC125804200323ED4/%24File/887.pdf ; [Dostęp: 5 

listopada 2016 r.]. Ostatecznie ustawa została przyjęta podczas 32 posiedzenia Sejmu RP 15 grudnia 2016 r., weszła 

w życie 1 maja 2017 r.  
161 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F8CC30EF2523AFC7C12580510032FAA0/%24File/931.pdf ; [Dostęp: 4 

listopada 2016 r.]. Ostatecznie ustawa przyjęta 23 marca 2017 r. podczas 38 posiedzenia Sejmu RP, weszła w życie 1 

czerwca 2017 r.  
162 Projekt z 13 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy kodeks karny w zakresie nowelizacji art. 209 k.k., tekst 

dostępny na stronie internetowej 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289962/12379339/12379340/dokument244841.pdf; s.2; [Dostęp: 13 

października 2016 r.]. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6136B6F9EA62AC9DC125804200323ED4/%24File/887.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F8CC30EF2523AFC7C12580510032FAA0/%24File/931.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12289962/12379339/12379340/dokument244841.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12289962/12379339/12379340/dokument244841.pdf


Strona 64 z 296 

 

przyjęty kształt treści dyspozycji art. 209 k.k. stworzył podstawy do skuteczniejszego zastosowania 

przepisów o uchylaniu się od obowiązku alimentacji w praktyce. 

 Wydaje się, iż w przyjętych wskutek nowelizacji z 23 marca 2017 r. dwóch typach 

przestępstwa niealimentacji pojawia się dualizm sankcji w komparycji do stanu majątkowego 

potencjalnych sprawców. W myśl bowiem podstawowego typu przestępstwa niealimentacji  

już sam automatyzm w okresowym uchylaniu się od obowiązku alimentacji spowoduje możliwość 

postawienia zarzutów dłużnikowi alimentacyjnemu.  

Z kolei zgodnie z typem kwalifikowanym przestępstwa niealimentacji konieczne  

do postawienia zarzutu z tego przepisu jest wystąpienie określonego skutku w postaci narażenia  

na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (co zasadniczo będzie trudniejsze 

do wykazania, gdy np. oboje rodzice pozostają dobrze sytuowani).  

Niemniej, powstałe wątpliwości co do równości w zakresie sytuacji prawnej sprawców  

w zależności od poziomu majątkowego w jakim pozostają osoby uprawnione należy ocenić jako 

marginalne w porównaniu do całości brzmienia przepisu, którego rola w sprawnym przekazywaniu 

środków na rzecz osób uprawnionych jest oczywista.  
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Rozdział II. 

Dobro chronione163. 

Warto podkreślić, że 23 marca 2017 r. Sejm RP przyjął istotną nowelizację k.k.  

w zakresie art. 209 k.k., Senat RP nie wniósł do projektu nowelizacji art. 209 k.k. żadnych 

poprawek164 i ostatecznie 6 maja 2017 r. Prezydent RP podpisał „przygotowaną w Ministerstwie 

Sprawiedliwości ustawę, która umożliwia skuteczne egzekwowanie obowiązku 

alimentacyjnego165”. Wskazana uprzednio modyfikacja przepisów w aspekcie przestępstwa 

niealimentacji weszła w życie wraz z 31 maja 2017 r. 

Wśród zasadniczych zmian związanych z nowelizacją art. 209 k.k. warto zasygnalizować 

całkowite wyeliminowanie znamienia czasownikowego „uporczywości” i wprowadzenie  

w zamian - obiektywnego kryterium (równowartości co najmniej trzech świadczeń okresowych 

albo opóźnienia zaległego świadczenia innego niż okresowe o co najmniej trzy miesiące),  

jak również wyodrębnienie typu podstawowego niealimentacji (umiejscowionego w ramach  

art. 209 § 1 k.k., a także typu kwalifikowanego ujętego w dyspozycji art. 209 § 2 k.k.,  

gdzie przeniesiono z dawnego – tj. sprzed nowelizacji z 23 marca 2017 r. - art. 209 § 1 k.k. 

narażenie osoby uprawnionej na „niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb 

życiowych”166).  

Ponadto w ramach wskazanej nowelizacji pojawiły się elementy instytucji czynnego żalu167 

(znane z k.k.s.168), co de facto ma prowadzić do położenia akcentów nie na samą karę,  

lecz prewencje i spłatę wymagalnych zobowiązań alimentacyjnych przez zobowiązanych 

względem uprawnionych. 

Należy zaznaczyć, iż istotnym zadaniem prawa karnego pozostaje ochrona dóbr 

  
163 Ł. ROSIAK, Dobro chronione w ramach dyspozycji art. 209 k.k., «Jurysta» 277.11/2017, s. 13 – 22. 
164 Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 1193…; [Dostęp: 16 maja 2017 r.]. 
165 Prezydent podpisał ustawę o skutecznym egzekwowaniu alimentów, 

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9330,prezydent-podpisal-ustawe-o-skutecznym.html ;  

[Dostęp: 16 maja 2017 r.]. 
166 Rezygnacja ze znamienia w postaci narażenia osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia jej podstawowych 

potrzeb życiowych zasługuje na aprobatę – tak m.in. A. HAMROL, Karnoprawna ochrona zaległych świadczeń 

alimentacyjnych po ustaniu obowiązku alimentacyjnego, «MOP» 6/2019, Legalis/el.  
167 Powyższe stanowi swoiste novum w aspekcie k.k. Tego rodzaju konstatacje potwierdza W. ULITKO, Odpowiedź  

z 2 sierpnia 2017 r…, s. 2, wers 12 od dołu i następne.  
168 Wskazuje na to art. 16 k.k.s. 

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9330,prezydent-podpisal-ustawe-o-skutecznym.html
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prawnych169 (w doktrynie podkreśla się, iż zasadniczą funkcją przedmiotowej dziedziny prawa  

jest ochrona dóbr prawnych przed antyspołecznymi czynami, które to oznaczają naruszenie  

lub zagrożenie tych dóbr170). W powyższym kontekście warto wskazać, że samo pojęcie dobra 

prawnego nie jest terminem swoiście prawnokarnym (występuje ono między innymi w ramach 

prawa cywilnego). Niemniej, mówiąc o dobrach prawnych mamy na myśli przedmioty (rzeczy), 

które to z uwagi na ich znacznie dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa pozostają 

nacechowane pozytywnie171.  

W doktrynie w ramach art. 201 § 1 i § 2 k.k. z 1932 r. wskazywano, że czyny polegające 

na niealimentacji godzą zarówno w samą osobę bezpośrednio pokrzywdzoną, jak i w instytucję 

małżeństwa oraz rodziny172.  

Niemniej, każdorazowo trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, iż w praktyce niezwykle 

istotna pozostaje zasada ultima ratio prawa karnego; warunkuje ona bowiem odpowiednie zmiany 

legislacyjne w kwestii wprowadzania do systemu prawnego rozwiązań mających kryminalizować 

określone zachowania.  

Warto zaznaczyć, że normatywnym punktem odniesienia dla idei ultima ratio prawa 

karnego w polskim systemie prawnym pozostaje dyspozycja art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 

wypowiadająca zasadę stosowności (proporcjonalności) ustawowego ograniczenia wolności  

i praw człowieka oraz obywatela. Należy zauważyć, że art. 31 ust. 3 Konstytucji RP stanowi 

bowiem, iż „ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 

ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia  

i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać 

istoty wolności i praw”173.  

Określenie dobra prawnego jest niezwykle istotne z punktu widzenia prawa karnego.  

W doktrynie pojawia się kilka koncepcji w zakresie dobra prawnego przestępstwa niealimentacji. 

  
169 Warto zauważyć, że znaczenie ochrony karnej alimentacji wzrasta nie tylko w zakresie Polski, ale i na całym 

świecie. O powyższym traktuje m.in. Z. SIWIK, Przestępstwo niealimentacji…, s.7.  
170 W. CIEŚLAK, Niektóre zagadnienia przedmiotu karnoprawnej ochrony, «PiP» 11-12/1993, s. 63. 
171 M. BOJARSKI (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2006, s. 84. 
172 M. LEONIENI, op. cit., s. 756.  
173 M. KRÓLIKOWSKI, Wprowadzenie, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1 – 31. Tom I,  

red. M. KRÓLIKOWSKI, R. ZAWŁOCKI, Warszawa 2010, s. 12. Jednocześnie należy nadmienić, że przepis ten został 

sprostowany obwieszczeniem z 26 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 319), które weszło w życie  

4 kwietnia 2001 r.  
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Warto podnieść, że oznaczenie przedmiotu przestępstwa definiuje jaka - społecznie ważna - 

wartość w ramach prawa karnego pozostaje chroniona przed atakiem. Należy wskazać za  

W. Wolterem, iż „przez dobro chronione rozumiemy to, co posiada wartość społeczną, co zakaz 

karny chroni, a przestępca atakuje. Każde przestępstwo musi wykazać się jakimś przedmiotem 

ochrony (dobrem chronionym); jego brak czyni zakaz karny normą pustą, a popełnienie 

przestępstwa rzeczą niemożliwą”174. 

Przestępstwo niealimentacji dotyczy z reguły dzieci. Ofiarą tego przestępstwa jest 

zazwyczaj dziecko, a sprawcą najczęściej pozostaje jego ojciec175. Alimenty  

na rzecz dzieci zasądzane są przeważnie na dłuższy czas. Sprawy bowiem o alimenty dla dzieci 

stanowią przeważającą część ogółu spraw alimentacyjnych rozpoznawanych przez sądy176.  

Warto również zasygnalizować, iż wydaje się, że trafna jest koncepcja sprowadzająca się do tego, 

iż alimentów nie sposób zasądzić w relacji procentowej uzależnionej od wysokości osiąganego 

wynagrodzenia przez osobę zobligowaną do uiszczania alimentów na rzecz uprawnionych177.  

Rozwody małżeństw - łączna wartość zasądzonych alimentów178. 

Rok Wysokość 

2009 23 318 059 zł 

2010 22 636 784 zł 

2011 24 386 592 zł 

2012 25 161 354 zł 

2013 26 699 841 zł 

2014 27 445 446 zł 

2015 29 158 945 zł 

2016 28 225 241 zł 

2017 30 344 943 zł 

2018 30 943 626 zł 

  
174 W. WOLTER, Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie przepisów części ogólnej kodeksu karnego  

z 1969 r., Warszawa 1973, s. 41 
175 H. KOŁAKOWSKA-PRZEŁOMIEC, Przestępstwo niealimentacji. Studium kryminologiczne, Wrocław 1989, s. 152. 
176 B. DOBRZAŃSKI, O dopuszczalności zasądzania alimentów na rzecz dzieci w wysokości określonej procentowo, 

«NP» 3.1/1953, s. 35. 
177 Z. PAWŁOWSKI, O sposobie oznaczenia obowiązku alimentacyjnego, «NP» 3.12/1953, s. 49. 
178 Rozwody – wysokość orzeczonych alimentów w latach 2009 – 2018; https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-

statystyczna/opracowania-wieloletnie/ ; [Dostęp: 19 maja 2020 r.]. 

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/
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W literaturze przedmiotu179 podnosi się, że zasadą, z którą może kolidować nierzadko 

zagadnienie sprawności postępowania pozostaje kwestia prawa do obrony. Problematyczne bywa 

bowiem niekiedy wyważenie proporcji pomiędzy wskazanymi wartościami, co przekłada się  

m.in. na szybkość potencjalnego uzyskania zaspokojenia potrzeb uprawnionego. Akcentuje się 

także, iż termin dobro chronione może być używany zamiennie z pojęciami równorzędnymi  

jak np. "przedmiot przestępstwa", "przedmiot ochrony karnoprawnej" czy "przedmiot zamachu"180. 

 Dobro chronione określa jaką społecznie istotną wartość prawo karne ma zabezpieczać 

przed zamachem. W doktrynie prawnokarnej w zakresie dobra chronionego w ramach przestępstwa 

niealimentacji występuje wielość poglądów. W zakresie przestępstwa niealimentacji przyjmuje się, 

że przedmiot danego czynu zabronionego odgrywa bardzo ważną rolę. W zależności bowiem  

od tego co ostatecznie zostanie uznane za dobro prawne korzystające z karnoprawnej ochrony  

w ramach czynu zabronionego (w niniejszej konfiguracji w aspekcie uchylania się  

od obowiązku alimentacji) można skonkludować czy czyn ten w ogóle powinien być penalizowany 

przez ustawodawcę181.  

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że tak samo jak w ramach struktury k.k., tak również  

  
179 D.  SZUMIŁO-KULCZYCKA, Zasada sprawności (szybkości) postępowania i zasada koncentracji a zasada 

bezpośredniości, [w:] System Prawa Karnego Procesowego, red. P. HOFMAŃSKI, Warszawa 2013, s. 1001. 
180T. BOJARSKI, Polskie Prawo Karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2008, s. 114. 
181D. J. SOSNOWSKA, Alimenty a prawo karne. Praktyka wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2012, s. 99. 
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na tle chociażby k.w. w teorii prawa karnego wyróżnia się ogólny, rodzajowy oraz indywidualny 

przedmiot ochrony (ten ostatni nazywany bywa także bezpośrednim przedmiotem ochrony182). 

 Ustalenie dobra prawnego istotne jest także z punktu widzenia prawa karnego procesowego. 

Bowiem krąg osób pokrzywdzonych wyznacza art. 49 § 1 k.p.k.183, tzn. pokrzywdzonym 

każdorazowo pozostaje osoba fizyczna (lub osoba prawna), której to dobro prawne zostało  

w sposób bezpośredni naruszone (lub zagrożone) przestępstwem184.  

 Warto zaznaczyć, że krąg podmiotów pokrzywdzonych określany jest przez znamiona 

czynu zabronionego. Zasadniczo przyjmuje się, iż przepis art. 49 § 1 k.p.k. powinien być 

interpretowany w sposób wąski. Wskazuje się, że definicja pokrzywdzonego posiada charakter 

materialny185, co ma pozwolić na racjonalne ograniczenie kręgu osób pokrzywdzonych 

każdorazowym czynem zabronionym. W ten sposób - biorąc pod uwagę przytoczone rozwiązanie 

- ustawodawca chce wyeliminować zakres uznaniowości organów procesowych, które w inny 

sposób byłyby w stanie niemal dowolnie modyfikować krąg podmiotów mogących uzyskać 

przymiot pokrzywdzonych w ramach dyspozycji art. 49 § 1 k.p.k. 

 Należy podkreślić, iż właśnie w tym miejscu uwidacznia się rzeczywista, praktyczna rola 

istoty dobra chronionego. Bowiem po to by uznać czy w konkretnym przypadku dana osoba 

pozostaje pokrzywdzona w myśl art. 49 § 1 k.p.k. podstawowe znaczenie ma precyzyjne wskazanie 

przedmiotu ochrony danego przepisu prawa karnego materialnego, którego to znamiona winien 

wyczerpywać czyn będący przedmiotem konkretnego postępowania. Elementarne znaczenie  

dla właściwego ustalenia kręgu pokrzywdzonych przejawia się we wskazaniu przedmiotu ochrony 

normy prawa karnego, jakiej to znamiona wypełnia czyn będący przedmiotem określonego 

postępowania. 

 Ustalenie dobra prawnego pozostaje niezwykle ważne również w ramach prawa karnego 

procesowego. Należy bowiem wskazać, że krąg osób pokrzywdzonych wyznacza art. 49 § 1 k.p.k., 

tzn. pokrzywdzonym jest osoba fizyczna (lub osoba prawna) której dobro prawne zostało 

bezpośrednio naruszone (lub zagrożone) przez przestępstwo. Określenie naruszenia dobra 

  
182T. BOJARSKI, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s. 68. 
183 K. BORATYŃSKA, Komentarz do art. 49 k.p.k., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz,   

red. A. SAKOWICZ, Warszawa 2018, s. 159. 
184 S. SZOŁUCHA, Komentarz do art. 49 k.p.k., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz,  

red. J. SKORUPKA, Warszawa 2019, Legalis/el. 
185 K. T. BORATYŃSKA, P. CZARNECKI, Komentarz do art. 49 k.p.k., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 

red. A. SAKOWICZ, Warszawa 2018, Legalis/el. 
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prawnego determinuje charakter możliwych do postawienia zarzutów. Na tle praktycznych 

rozważań nad specyfiką pojęcia dobra chronionego należy uwypuklić, że pokrzywdzonym w myśl 

art. 49 § 1 k.p.k. jest jedynie ten, kogo konkretne przestępstwo dotyka w sposób bezpośredni. 

Przyjmuje się, iż element bezpośredniości186 występuje, gdy pomiędzy czynem zawierającym 

określone znamiona przestępstwa a samym naruszeniem lub zagrożeniem dobra danego podmiotu 

brak jest ogniw pośrednich, co sprowadza się do konkluzji, iż czyn winien uderzać wprost  

w to dobro. Wskazany warunek bezpośredniości - naruszenia czy też zagrożenia danego dobra 

prawnego - istotnie ogranicza zakres samego pojęcia pokrzywdzonego poprzez usunięcie z kręgu 

podmiotów pokrzywdzonych wszystkich, którzy mogą być dotknięci danym przestępstwem 

jedynie pośrednio. 

Istota dobra chronionego w ramach art. 209 k.k. pozostaje niezwykle podniosła. Dla samego 

faktu ukarania potencjalnego sprawcy pojęcie przedmiotu przestępstwa jest niezwykle ważne.  

Z jednej bowiem strony przy założeniu, że dobrem chronionym w sferze kryminalizacji 

przestępstwa niealimentacji byłaby powaga orzeczeń sądowych to wówczas nawet gdy konkretna 

osoba została wyrokiem sądu cywilnego uwolniona od zobowiązania cywilnoprawnego - dalej 

podlegałaby odpowiedzialności karnej na bazie obowiązku nałożonego orzeczeniem sądu karnego.  

W przypadku natomiast gdy przedmiotem przestępstwa stypizowanego przez ustawodawcę 

w art. 209 k.k. jest chociażby prawo do opieki alimentacyjnej uzyskiwanej od danej - osoby 

zobowiązanej to wówczas uwolnienie konkretnej jednostki od zobowiązania na gruncie sfery 

cywilnej byłoby istotną przesłanką do wznowienia postępowania i w konsekwencji uchylenia 

wyroku karnego. 

 Niemniej, odchodząc od powyższych rozważań - każdorazowo warto pamiętać jak ważne 

w świadomości społecznej pozostaje zaspokajanie podstawowych potrzeb osób uprawnionych,  

bez względu nawet na to jak semantycznie podchodzić będzie doktryna do sprecyzowania  

dobra prawnego w ramach przestępstwa niealimentacji określając go np. jako obowiązek opieki 

czy ochrona obowiązku opieki. Z punktu widzenia osób uprawnionych niezmiernie istotne  

jest zaspokojenie ich uprawnionych potrzeb, do których dana jednostka jest zobligowana. 

 Warto dodatkowo nadmienić, że literalne brzmienie przepisu art. 209 § 1 k.k. wskazuje, że 

przedmiotem przestępstwa niealimentacji pozostaje obowiązek opieki (przez niełożenie  

  
186 K. EICHSTAED, Komentarz do art. 49 k.p.k., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz,  

red. D. ŚWIECKI, Warszawa 2019, Lex/el. 
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na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby). Niemniej, trzeba także podnieść, że (blisko 

cztery lata temu) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przygotował projekt ustawy z 23 marca 2017 r.  

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(druk sejmowy nr 1193)187.  

W projekcie zmiany art. 209 § 1 k.k. ustawodawca posługiwał się w dalszym ciągu 

terminem uchylania (choć już bez znamienia czasownikowego „uporczywego”) od obowiązku 

alimentacyjnego. Wydaje się bowiem, iż to właśnie obowiązek opieki pozostaje fundamentalny  

z punktu widzenia przedmiotu przestępstwa niealimentacji. W sferze z kolei art. 209 § 1a k.k. 

przedmiotem ochrony zdaje się być prawidłowe zaspokajanie potrzeb osoby uprawnionej.  

Dana jednostka pozostaje uprawniona do otrzymywania alimentów od zobowiązanego (najczęściej 

- swoich rodziców lub opiekunów prawnych) a osoba mająca te świadczenia przekazywać  

jest obowiązana do tego względem uprawnionego. 

II.1. Dobro chronione jako "rodzina i obowiązek opieki". 

 Należy podnieść, że część doktryny twierdzi, że dobro chronione w zakresie przestępstwa 

stypizowanego w art. 209 k.k. stanowią rodzina wraz z obowiązkiem opieki188. Przykładowo 

J.Lachowski wskazuje, że przedmiotem ochrony przestępstwa wyartykułowanego w ramach  

art. 209 § 1 k.k. pozostaje prawo do zabezpieczenia materialnego osób, które nie są w stanie 

samodzielnie się utrzymywać. Przedmiotowy pogląd koresponduje ze znowelizowaną  

(ustawą z 23 marca 2017 r.) treścią art. 209 § 2 k.k. 

 Podobne stanowisko wyrażała również (w stanie prawnym przed wejściem w życie ustawy 

z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k.) K. Majchrzak wskazując, że „przedmiotem ochrony art. 209 k.k. 

jest rodzina i opieka, a w zasadzie potrzeba zabezpieczenia materialnych podstaw egzystencji  

dla osób najbliższych sprawcy oraz tych, których prawa w tym zakresie wynikają  

z orzeczenia sądowego lub z ustawy189“.  

Celem uregulowań powyższej instytucji jest zabezpieczenie materialne osób uprawnionych 

do świadczeń alimentacyjnych a nie zabezpieczenie wykonywania obowiązku alimentacyjnego 

  
187 Projekt ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (druk sejmowy nr 1193); http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1193_u/$file/1193_u.pdf ; [Dostęp: 

9 kwietnia 2017 r.]. 
188 A. RATAJCZAK, Przestępstwa przeciwko rodzinie…, Warszawa 1980, s. 188. 
189 K. MAJCHRZAK, Przestępstwo…, s. 143. 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1193_u/$file/1193_u.pdf
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przez dokładanie osobistych starań w przedmiocie wychowania i utrzymania dziecka190.  

Z. Siwik nadmienia, że istotą konstrukcji art. 209 k.k. jest ochrona karna opieki materialnej 

(alimentacja), przysługująca z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego określonym osobom 

uprawnionym191. M. Szewczyk192 wskazuje zaś, że zgodnie z orzeczeniem SN  

z 28 marca 2002 r.193 ogólnym przedmiotem przestępstwa niealimentacji pozostaje rodzina oraz 

instytucja opieki194. Natomiast rodzajowym przedmiotem są materialna podstawa egzystencji osób 

najbliższych oraz tych, których uprawnienia zabezpieczane są orzeczeniem sądów lub ustawą195. 

 Dodatkowo – zupełnie na marginesie niniejszych rozważań - warto zaznaczyć, iż w myśl 

wspomnianej powyżej uchwały SN z 28 marca 2002 r. za pokrzywdzonego w danym postępowaniu 

karnym z tytułu przestępstwa niealimentacji nie można uważać Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, wypłacającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego na poczet osób,  

co do których alimentacji zobowiązany był oskarżony.  

Stan faktyczny wyżej wymienionej uchwały przedstawiał się w sposób następujący. 

Prokurator Rejonowy oskarżył Dariusza O. o to, że w okresie od czerwca 1997 r.  

do sierpnia 1998 r. oraz od lutego 1999 r. do czerwca 2001 r. uporczywie uchylał się  

on od ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie dwójki małoletnich, wskutek czego 

naraził ich na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, czym działał zarówno 

na szkodę tych osób jak i na szkodę samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

W orzeczeniu szczegółowo wskazano, że wypłacanie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego nie zmierza do pokrycia szkód poniesionych przez osobę uprawnioną na skutek 

uporczywego uchylania się od alimentów przez zobowiązanego.  

Przy okazji szczegółowej analizy stanu faktycznego wskazano, iż znaczenie językowe 

ustawowych znamion przestępstwa stypizowanego w art. 209 § 1 k.k. nie pozostawia wątpliwości 

  
190 J. LACHOWSKI, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. KONARSKA-WRZOSEK, 

Warszawa 2018, Lex/el. 
191 Z. SIWIK, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. FILAR, Warszawa 2016,  

s. 1292. 
192 M. SZEWCZYK, Przestępstwo niealimentacji, [w:] Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym,  

red. J. WARYLEWSKI, Warszawa 2016, s. 1025. Podobne stanowisko wyżej wymieniona autorka akcentuje w 

komentarzu pod red. A. ZOLLA - M. SZEWCZYK, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom 

II. Komentarz do art. 117 – 277 k.k., red. A. ZOLL, Warszawa 2013, s. 904. 
193 Uchwała Izby Karnej SN z 28 marca 2002 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 6/02 (OSNKW 2002 nr 5-6, poz. 31,  

s. 17, Legalis nr 52753). 
194 Stanowisko to aprobuje M. MOZGAWA, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz,  

red. M. MOZGAWA, Warszawa 2020, s. 577. 
195 Podobny pogląd prezentuje A. MUSZYŃSKA, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. 

Komentarz, red. J. GIEZEK, Warszawa 2014, s. 590. 
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w zakresie tego, że w ramach ogólnego przedmiotu ochrony, jakim jest rodzina  

i instytucja opieki, rodzajowym dobrem chronionym tym przepisem pozostają materialne podstawy 

egzystencji dla osób wobec sprawcy najbliższych a także tych, których uprawnienia alimentacyjne 

zabezpieczone zostały orzeczeniem sądowym lub ustawą.  

W dalszej kolejności podkreślono, że z naruszeniem albo zagrożeniem tak zakreślonego 

przedmiotu ochrony związana pozostaje identyfikacja osób pokrzywdzonych tym typem 

przestępstwa. W orzeczeniu podano, iż są to osoby narażone na niemożność zaspokojenia 

podstawowych potrzeb życiowych na skutek uporczywego uchylania się przez osobę zobowiązaną 

od obowiązku alimentacyjnego.  

W powyższym kontekście pozostaje oczywiste, że norma wyartykułowana w ramach 

dyspozycji art. 209 § 1 k.k. nie chroniła dobra prawnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

jako instytucji państwowej powołanej do zabezpieczenia warunków egzystencji  

(m.in. osób, które to nie otrzymują przyznanych im alimentów a posiadającym w tym celu dostęp 

do funduszu alimentacyjnego w celu realizacji wskazanego zadania). 

 W postanowieniu SN z 20 kwietnia 2001 r., w sprawie o sygn. akt V KKN 47/01196 

stwierdzono, iż przez indywidualny przedmiot ochrony w wypadku przestępstwa uporczywego 

uchylania się od łożenia na utrzymanie dzieci z konkubinatu należy uznać obowiązek opieki.  

W analizowanym stanie faktycznym przestępstwo, za które sprawca został skazany polegało  

na znęcaniu się nad wspólnie zamieszkałymi z nim członkami rodziny, a więc było skierowane 

przeciwko rodzinie.  

Niemniej, we wspomnianym postanowieniu SN stwierdzono, że analiza przestępstwa  

z punktu widzenia kryterium w postaci rodzajowej - pojęcia dobra chronionego prawem,  

jak i przedmiotu przestępstwa atakowanego zachowaniem sprawcy - prowadzi do wniosku, iż 

przestępstwo stypizowane w art. 207 k.k. (tj. czyn zabroniony pod groźbą kary polegający  

na znęcaniu się nad osobą najbliższą lub pozostającą w stosunku zależności od sprawcy  

albo małoletnią lub nieporadną) nie zawsze jest przestępstwem podobnym do przestępstwa 

kryminalizowanego w art. 209 k.k. (tj. czynu zabronionego pod groźbą kary polegającego  

na uchylaniu się od łożenia na utrzymanie osób najbliższych)197. 

 Na przykładzie zaprezentowanego orzeczenia można wskazać, iż k.k. z 1969 r. różni się 

  
196OSNKW 2001 nr 7-8, poz. 54, s.13; Legalis nr 50021, Lex nr 476625.  
197 R.A STEFAŃSKI, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2016 

r., «IUS NOVUM» 3/2017, Legalis/el.  
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zasadniczo w kwestii zapatrywania na rozumienie przestępstwa podobnego198 w komparycji  

do obecnie obowiązującego k.k. z 1997 r. Współczesny k.k. odstąpił bowiem – poprzez zawężenie 

omawianego pojęcia - od definicji przestępstwa zawartej w art. 120 § 2 k.k. z 1969 r.  

zgodnie z którym przez przestępstwa podobne199 należało rozumieć przestępstwa skierowane 

przeciwko "temu samemu lub zbliżonemu rodzajowo dobru chronionemu prawem".  

Warto zaznaczyć, że w jednym z ostatnich orzeczeń SN wydanych na bazie przepisów  

k.k. z 1969 r. podkreślono, iż „za przestępstwa podobne ustawa uznaje między innymi te z nich, 

które są skierowane przeciwko temu samemu dobru chronionemu prawem; z punktu widzenia 

dobra rodziny, pojmowanego jako przedmiot ochrony prawnej, zarówno znęcanie się nad rodziną 

(dyspozycja art. 184 § 1 k.k. z 1969 r.) jak i niealimentacja (art. 186 § 1 k.k. z 1969 r.) w równym 

stopniu godzą w duchowe i materialne podstawy rodziny, zagrażając jej prawidłowemu 

funkcjonowaniu oraz bezpieczeństwu jej członków”200. 

 W tym miejscu nie sposób również pominąć istotnego orzeczenia SN  

z 30 marca 2016 r.201, gdzie wskazano, iż popełnione przez oskarżonego w przedmiotowej sprawie 

przestępstwa stypizowane kolejno w art. 207 k.k. (w niniejszym stanie faktycznym - znęcanie się 

nad własną żoną) oraz art. 209 k.k. (w stanie faktycznym orzeczenia jako niealimentacja wobec 

swoich dzieci) spełniały kryteria opisane przez ustawodawcę w ramach instytucji podobieństwa 

przestępstw (art. 115 § 3 k.k.). 

 W powyższym zakresie stanowisko SN znalazło aprobatę w doktrynie202.  

Wskazuje się bowiem, że rozważania tego naczelnego organu władzy sądowniczej koncentrowały 

  
198 Warto również poczynić dygresje, iż ponowne popełnienie przez tego samego człowieka przestępstwa, mimo 

poddania go – po dokonaniu pierwszego przestępstwa – procesowi resocjalizacji, nie zawsze musi stanowić 

egzemplifikacje nieskuteczności tego procesu. Ważne jest by oceny skuteczności poprzednio zastosowanych środków 

dokonać w zestawieniu z okolicznościami, które spowodowały ponowne złamanie czy to nakazu czy zakazu prawa 

karnego. O powyższym wspomina A. ZOLL, Przestępstwa podobne, «PiP» 3/1974, s. 76. 
199 Trzeba zaznaczyć, iż w doktrynie przyjmuje się, że podobieństwo przestępstw pełni niezwykle wiele ważnych 

funkcji. Należy w tym kontekście wskazać, że podobieństwo przestępstw pozostaje ustawową przesłanką  

w przedmiocie przyjęcia powrotności do przestępstwa (co zostało określone na gruncie  

art. 64 § 1 k.k.), jak również obligatoryjnego zarządzania wykonania kary warunkowo zawieszonej  

(na co wskazuje art. 75 § 1 k.k.), a ponadto posiada znaczenie przy stosowaniu instytucji warunkowego zwolnienia 

(art. 78 § 2 k.k.). O powyższym wspomina W. GRZESZCZYK, Pojęcie przestępstwa podobnego w kodeksie karnym, 

«Prok. i Pr.» 9/2001, s. 147. 
200 Postanowienie Izby Karnej SN z 6 listopada 1997 r. w sprawie o sygn. akt II KKN 277/96 (KZS 2012 nr 3A,  

poz. 477, Legalis nr 44794). 
201 Postanowienie Izby Karnej SN z 30 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 23/15 (OSNKW 2016 nr 5, poz. 29, 

s. 27; Legalis nr 1413004, Lex nr 2015196). 
202 M. MAŁECKI, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt  

I KZP 23/15, «Orzecznictwo sądów polskich» 3/2017, s. 157. 
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się w zasadzie na przedstawieniu tożsamości norm sankcjonowanych, które zostały naruszone 

przez oba występujące w stanie faktycznym – zachowania sprawcze, atakujące dobro prawne  

(w postaci rodziny – znęcanie się nad żoną oraz dobro prawne w ramach obowiązku opieki  

nad dzieckiem).  

 Zasadne jest wskazanie przez SN, iż oba przedstawione czyny zabronione pod groźbą kary 

(w ramach orzeczenia z 30 marca 2016 r.) przypisane sprawcy (znęcanie się – art. 207 k.k.  

i niealimentacja – art. 209 k.k.) – godzą w to samo dobro jakim jest prawidłowe funkcjonowanie 

rodziny (choć w różnych jej aspektach – opieki w zakresie dzieci oraz szacunku wobec 

współmałżonki).  

Należy ostatecznie zaznaczyć, że rolę prawa karnego w przedmiocie ochrony rodziny 

winno się odczytywać w sferze ogólnych funkcji tej dziedziny prawa zorientowanych  

na szczególny przedmiot ochrony jakim jest podstawowa komórka społeczna. Ustawodawca 

formułując bowiem przepisy prawnokarne chroniące rodzinę winien zwrócić uwagę na podwójny 

wymiar swojego wpływu na egzystencje tej najmniejszej (ale niezwykle ważnej) tkanki 

strukturalnej państwa. Projektodawca każdorazowo zobligowany jest do dokładnego określenia 

dobra, wymagającego ochrony; z drugiej zaś strony istnieje potrzeba wyznaczenia granic,  

tak by nie dopuścić do zawładnięcia przez państwo suwerennością każdorazowej rodziny203. 

II.2. Dobro chronione jako "obowiązek opieki". 

 Niektórzy przedstawiciele doktryny prawa karnego (twierdził tak np. A. Marek204)  

uważają, że dobrem chronionym dyspozycją art. 209 k.k. pozostaje ochrona obowiązku opieki.  

Wyżej wymieniony autor wyrażał zapatrywanie sprowadzające się do tego, że sprawca 

winien zostać ukarany w pierwszym rzędzie za uporczywe (na gruncie brzmienia art. 209 k.k. 

sprzed ustawy nowelizującej z 23 marca 2017 r.) uchylanie się od ciążącego na nim obowiązku 

świadczenia. Dopiero zaś pośrednio sprawca karany jest za fakt, iż osoba uprawniona do opieki 

nie mogła tego świadczenia otrzymać. 

 W przypadku rozważania nad dobrem chronionym wyrażonym w ramach art. 209 k.k. jako 

"obowiązek" opieki należy zaznaczyć, że o jego ochronie decyduje – jak wskazuje A. Marek  

  
203 S. HYPŚ, Ochrona…, op. cit., s. 34. 
204 A. MAREK, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. MAREK, Warszawa 2010, s. 472. 
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– sam fakt jego istnienia a nie zakres regulacji. W grę wchodzą tutaj prawidłowe stosunki 

rodzinne205 oraz realizacja obowiązku opieki polegająca na zaspokojeniu potrzeb materialnych 

osób, które same nie są w stanie ich zaspokoić.  

Jednocześnie należy uwypuklić, iż zakres ochrony dyspozycji art. 209 k.k. pozostaje 

szerszy z uwagi na fakt, iż obejmuje on swoją treścią również odpowiedzialność za uchylanie się 

od obowiązku świadczenia rat alimentacyjnych na inne osoby, w przypadku,  

w którym to obowiązek taki został orzeczony przez sąd206. 

 Ponadto warto podnieść, że sama redakcja przepisu art. 209 wskazuje, iż dobrem 

chronionym w ramach dyspozycji wskazanego przepisu jest właśnie obowiązek opieki. 

 Na obowiązek opieki zwraca uwagę również judykatura. W orzeczeniu z 9 maja 2019 r.  

w sprawie o sygn. akt IV KK 510/18 na obowiązek opieki wskazuje Izba Karna SN  

w kontekście k.r.o.207 Przedmiotowe zagadnienie uwidacznia się w zakresie analizy hipotetycznej 

dekryminalizacji przestępstwa niealimentacji.  

II.3. Dobro chronione jako "prawo do opieki alimentacyjnej". 

 Część przedstawicieli nauki prawa karnego (np. A. Wąsek, o czym szerzej poniżej) uważa, 

że dobrem chronionym w ramach art. 209 k.k. jest samo prawo do opieki.  

Tego typu stanowisko opiera się m.in. na orzeczeniach (i wytycznych) wydanych  

przez SN w okresie od 1962 r. do 1976 r. (są to kolejno: wyrok SN z 8 grudnia 1962 r.  

w sprawie o sygn. akt: V K 721/62208; uchwała powzięta 18 czerwca 1966 r. przez skład siedmiu 

sędziów SN Izby Karnej w sprawie o sygn. akt VI KZP 10/66209; wytyczne wymiaru 

sprawiedliwości SN z 9 czerwca 1976 r. w sprawie o sygn. akt VI KZP 13/75210). 

  
205 Pogląd ten prezentuje M. Szwarczyk, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz,  

red. T. BOJARSKI, Warszawa 2016, s. 606. 
206A. MAREK, Komentarz do art. 209 k.k., s. 474. 
207 Legalis nr 1935450, Lex nr 2677047.  
208 OSNKW 1963 nr 11, poz. 200, Legalis nr 518620. 
209 OSNKW 1966 nr 8, poz. 80, Legalis nr 2911898. 
210 W doktrynie wskazuje się, iż wytyczne SN z 9 czerwca 1976 r. w sprawie o sygn. akt VI KZP 13/75 dotyczące 

prawnokarnej ochrony rodziny mają znaczenie szczególne. W ówczesnym okresie wynikało to z kontekstu 

społecznego związanego z przyznaniem politycznych priorytetów problematyce rodziny i wychowania młodego 

pokolenia (co w owym okresie znajdowało dobitne odzwierciedlenie w materiałach np. VII Plenum KC PZPR  

z 1972 r., w uchwale VII Zjazdu PZPR czy w dokumentach III Plenum KC PZPR z 1976 r.). O powyższym wspomina 

W. MICHALSKI, Ochrona rodziny w prawie karnym (uwagi na tle wytycznych Sądu Najwyższego z 9 VI 1976), «PiP» 

6/1977, s. 46.  
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 Izba Karna SN w wyroku z 8 grudnia 1962 r. (w sprawie o sygn. akt V K 721/62) wskazała, 

iż przedmiotem ochrony karnej art. 201 k.k. z 1932 r. (jak i pozostałych przepisów rozdziału XXXI 

k.k. z 1932 r.) jest opieka i nadzór211 .  

Jednocześnie w dalszej kolejności w orzeczeniu tym wskazano, że nie może ulegać 

wątpliwości, że przepis art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. ma za zadanie ochronę prawa do alimentacji,  

a nie ochronę powagi czy wykonalności orzeczenia sądowego stwierdzającego obowiązek 

alimentacji.  

Ponadto na marginesie niniejszego wyroku trzeba wskazać, iż dotyczyło ono istotnej 

kwestii sprowadzającej się do tego, że brak jest możliwości zastosowania przepisów karnych  

o uchylaniu się od obowiązku alimentacji w sytuacji uchylenia prawomocnego wyroku sądu 

cywilnego nakładającego na oskarżonego taki obowiązek. 

 W przedmiotowym bowiem orzeczeniu SN w sprawie Romana K. - oskarżonego  

z art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. - po rozpoznaniu złożonej przez ówczesnego Ministra Sprawiedliwości 

rewizji nadzwyczajnej przedsięwziętej od wyroku Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych  

z 13 grudnia 1960 r. – naczelny organ sądowniczy - uchylił zaskarżony wyrok (i ostatecznie) 

oskarżonego Romana K. od zarzucanego czynu - uniewinnił.  

Zaskarżonym wyrokiem Sądu Powiatowego oskarżony Roman K.  

został skazany na mocy art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. na cztery miesiące aresztu z warunkowym 

zawieszeniem wykonania tej kary na okres trzech lat, przy jednoczesnym zobowiązaniu  

do wyrównania zaległych rat alimentacyjnych za okres od 31 stycznia 1956 r.  

do 31 grudnia 1960 r., co w sumie sprowadzało się do kwoty 9.000 zł za to, że w czasie  

od lipca 1956 r. do listopada 1960 r. oskarżony Roman K. w sposób złośliwy uchylał się  

od obowiązku płacenia rat alimentacyjnych w kwocie po 150 zł miesięcznie na rzecz małoletniego 

Zdzisława A., który to wskutek powyższego zmuszony był do korzystania ze wsparcia. 

 Jak to zostało już wskazane - przedmiotem ochrony karnej zarówno art. 201 k.k.  

z 1932 r., jak i pozostałych przepisów ówczesnego rozdziału k.k. z 1932 r. była opieka i nadzór.  

Warto podkreślić na tle powyższej konstatacji, że jeżeli zatem w momencie wszczęcia 

postępowania karnego w przedmiotowej sprawie istniało już prawomocne orzeczenie sądu 

cywilnego oddalające powództwo o ustalenie ojcostwa oraz o alimenty i tym samym stwierdzające, 

  
211 Warto wskazać, że J. Makarewicz podnosił na gruncie art. 201 k.k. z 1932 r., iż ówczesna niealimentacja 

sprowadzała się do unikania ze złej woli przez sprawców wypełnienia obowiązku dostarczenia środków utrzymania 

dla osób najbliższych (J. MAKAREWICZ, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 480). 
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że domaganie się alimentów pozostawało niesłuszne to ówczesne ratio legis art. 201 § 2 k.k.  

z 1932 r. nie zezwalało na skazanie oskarżonego Romana K. za niepłacenie alimentów za ten okres, 

kiedy to był on zobowiązany do tego wskutek błędnego orzeczenia sądu cywilnego.  

Nawet bowiem w sytuacji, w której to przed uchyleniem wyroku sądu cywilnego 

nakładającego obowiązek alimentacji czyn oskarżonego Romana K. formalnie wyczerpywał 

dyspozycję ówczesnego przepisu art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. to w świetle kolejnych wydarzeń 

należało stwierdzić, że był on pozbawiony przymiotu szkodliwości społecznej.  

Warto w tym miejscu poczynić spostrzeżenie, że przepis wówczas analizowany tak samo 

jak każdy przepis prawa karnego materialnego nie pozostaje w żadnym razie tworem 

abstrakcyjnym, oderwanym od konkretnych realiów stosunków społecznych, lecz jest regulatorem 

tych stosunków i winien być stosowany tylko w takich sytuacjach, do unormowania których został 

powołany do życia. 

 SN w niniejszym orzeczeniu stwierdził ponadto, że nie ulega żadnej wątpliwości, iż 

zadaniem przepisu art. 201 k.k. z 1932 r. jest ochrona prawa do alimentacji a nie ochrona powagi 

czy wykonalności orzeczenia stwierdzającego dany obowiązek alimentacyjny. Jeżeli zatem 

orzeczenie sądu cywilnego - będące ostatecznym i prawomocnym – sprowadza się do tego, że 

oskarżony Roman K. nie jestem ojcem małoletniego Zdzisława A. i tym samym, wskutek tego  

de facto nie było wobec niego i dalej nie ma - obowiązku alimentacyjnego wobec wskazanego 

uprzednio małoletniego to nie istnieje sytuacja, w której to mógłby mieć zastosowanie przepis  

art. 201 k.k. z 1932 r. Reasumując – na co wskazał SN w przedmiotowej konfiguracji  

- nie występuje tu przedmiot ochrony karnej tego przepisu, nie istnieje bowiem dobro,  

za naruszenie, którego Roman K. został skazany. 

 W innej sprawie - w uchwale podjętej 18 czerwca 1966 r. przez skład siedmiu sędziów  

Izby Karnej SN w sprawie o sygn. akt VI KZP 10/66 wskazano, że racjonalną przesłanką przepisu 

art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. jest zaufanie w stosunku do prawomocnych lub podlegających wykonaniu 

orzeczeń sądów cywilnych, nakładających na każdorazowego sprawcę - obowiązek alimentacyjny.  

Przedmiotem zaś ochrony karnej z art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. pozostaje ochrona prawa  

do alimentacji, a nie ochrona powagi lub wykonalności orzeczenia sądowego sądu cywilnego. 

 We wzmiankowanej powyżej uchwale SN zaakcentował, że fakt, że sam wyrok 

stwierdzający obowiązek alimentacyjny został uchylony, a powództwo o alimenty prawomocnie 

oddalone sprowadza się do tego, iż w czynie oskarżonego, popełnionym zarówno przed  
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jak i po uchyleniu tego wyroku - brak jest jakichkolwiek cech przestępstwa stypizowanego  

w ramach art. 201 § 2 k.k. z 1932 r.  

Wskazany fakt daje również podstawę - w przypadku prawomocnego skazania  

z art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. - do zastosowania instytucji wznowienia postępowania  

na korzyść oskarżonego. 

 Istota postępowania w sprawie o sygn. akt VI KZP 10/66 sprowadzała się do kwestii 

rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa SN o wyjaśnienie treści art. 201 § 2 k.k. z 1932 r.  

w przedmiocie tego „czy odbiera cechy przestępstwa czynowi zakwalifikowanemu w ramach  

art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. fakt, że wyrok stwierdzający obowiązek alimentacji został następnie 

uchylony a samo powództwo o alimenty w sposób prawomocny oddalone?” 

 W uchwale podjętej w sprawie o sygn. akt VI KZP 10/66 SN wskazał, iż – poza tym,  

co zostało uprzednio wyartykułowane – o zaufaniu do trafności orzeczeń sądów cywilnych można 

mówić jedynie, gdy dane orzeczenie nie zostanie uchylone przez sąd cywilny. Wyrazem tego 

rodzaju zaufania jest pozbawienie sądów karnych przez przepis art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. 

możliwości badania trafności tych orzeczeń w przedmiocie istnienia obowiązku alimentacyjnego.  

Należy podkreślić, że właśnie te orzeczenia (z uwagi na fakt, iż zawierają w swojej treści 

rzeczywiste ukształtowanie stosunku prawnego – są to orzeczenia konstytutywne) wiążą w swym 

zakresie sądy karne. Właśnie z tego to powodu oskarżony w ramach przestępstwa  

z art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. nie może w postępowaniu karnym w sposób skuteczny kwestionować 

trafności danego orzeczenia sądu cywilnego w zakresie ciążącego na oskarżonym obowiązku. 

Możliwość skutecznego kwestionowania istnieje jednak w ramach postępowania cywilnego.  

Może się zdarzyć, że sąd cywilny dojdzie do przekonania, że orzeczenia nakładające  

na oskarżonego obowiązek alimentacyjny oraz zasądzające alimenty były błędne i w konsekwencji 

uchyli dane orzeczenie. Tego rodzaju orzeczenie uchylające wiążę także sąd karny. 

 Z powyższej analizy wyłania się konstatacja, iż pomiędzy orzeczeniem sądu cywilnego  

w ramach kwestii obowiązku alimentacyjnego a wyrokiem skazującym z art. 201 § 2 k.k.  

z 1932 r. wynika tak ścisła łączność, że w razie prawomocnego uchylenia orzeczenia nakładającego 

obowiązek alimentacyjny i oddalenia żądania o przyznanie alimentów to wówczas wyrok 

skazujący z art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. nie może zostać wydany (nawet co do tych fragmentów 

danego czynu oskarżonego, które przypadały na okres poprzedzający prawomocne uchylenie 

orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego).  
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W konfiguracji natomiast w której to doszłoby do sytuacji, że uprawomocniłby się wyrok 

skazujący za przestępstwo z art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. to prawomocne uchylenie orzeczenia 

nakładającego obowiązek alimentacyjny stanowiłoby nowy fakt i dawało podstawę do wznowienia 

postępowania na korzyść oskarżonego. 

 Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że jeżeli ostatecznym, prawomocnym 

orzeczeniem sądu cywilnego stwierdzono, np. że oskarżony nie jest ojcem małoletniego  

to oznacza, iż małoletni ten nie miał w rzeczywistości prawa do alimentacji ze strony oskarżonego,  

a zatem w tym przypadku nie występuje przedmiot ochrony karnej z art. 201 § 2 k.k. z 1932 r.  

i nie istnieje dobro, za którego to naruszenie oskarżony winien być skazany.  

Ponadto, w przedmiotowym stanie faktycznym brak jest nawet pokrzywdzonego,  

bez którego to istnienia w dacie czynu przestępstwo z art. 201 k.k. z 1932 r. nie może zostać 

zrealizowane.   

 W dalszej kolejności SN wskazał, że prawomocne uchylenie orzeczenia sądu cywilnego 

nakładającego na oskarżonego obowiązek alimentacyjny nie pozwala również na ustalenie, że czyn 

oskarżonego - a w szczególności te jego fragmenty, które przypadały na okres poprzedzający 

prawomocne uchylenie - był społecznie niebezpieczny.  

Należy podnieść, że uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego (który to został 

stwierdzony prawomocnym lub podlegającym wykonaniu orzeczeniem sądu cywilnego)  

jest niebezpieczne społeczne tylko, gdy zostało popełnione ze złośliwości212 na szkodę osoby, 

której to w rzeczywistości przysługiwało prawo do alimentacji. W razie uchylania się przez 

oskarżonego od obowiązku alimentacji nałożonego na niego błędnym orzeczeniem sądu cywilnego 

(czyli takim - które jako błędne - zostało prawomocnie uchylone, nie można wówczas mówić  

ani o złośliwości oskarżonego, ani też o działaniu przez niego na szkodę takiej osoby, której to 

rzeczywiście przysługiwało prawo do alimentacji).  

Dodatkowo za wskazaną wykładnią przemawiają również tzw. względy słuszności 

sprowadzające się do tego, że nie sposób uznać za słuszne skazania z tytułu czynu zabronionego 

wyartykułowanego w art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. w sytuacji, w której to oskarżony uchylał się  

od obowiązku alimentacji wynikającego z błędnego orzeczenia - następnie prawomocnie 

uchylonego. Takiego bowiem skazania nie da się usprawiedliwić, gdyż w tym wypadku nie sposób 

  
212 Podnosi się, iż u podłoża większości teorii z zakresu motywacji leży założenie sprowadzające się do tego, iż każde 

ludzkie zachowanie posiada przyczynę, a zatem jest w jakiś sposób umotywowane. Wskazują na to J. K. GIEROWSKI, 

T. JAŚKIEWICZ–OBYDZIŃSKA, M. NAJDA, Psychologia w postępowaniu karnym, Warszawa 2010, s. 346. 
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mówić o zaufaniu sądu karnego do trafności orzeczenia sądu cywilnego ani też o domniemanej 

trafności samego orzeczenia. 

 Zgodnie z wytycznymi wymiaru sprawiedliwości SN z 9 czerwca 1976 r. w sprawie  

o sygn. akt VI KZP 13/75 celem przepisu art. 186 § 1 k.k. 1969 r. oraz art. 186 § 2 k.k. z 1969 r. 

była ochrona praw alimentacyjnych przysługujących z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego 

określonym osobom (ust. 8 przedmiotowych wytycznych).  

Należy w tym miejscu wskazać, że „każda uchwała SN o charakterze wytycznych wymiaru 

sprawiedliwości i praktyki sądowej posiada duże znaczenie nie tylko dla praktyki, ale i dla rozwoju 

myśli prawniczej”213. Powyższe miało miejsce z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 28 ust. 1 ówczesnej 

ustawy z 15 lutego 1962 r. o SN214 – „ustalane przez SN wytyczne wymiaru sprawiedliwości  

i praktyki sądowej mają na celu zapewnienie prawidłowego stosowania prawa oraz jednolitości 

orzecznictwa wszystkich sądów. Naruszenie wytycznych może stanowić podstawę uchylenia  

lub zmiany orzeczenia”.  

Należy bowiem zauważyć, że polityka państwa zmierzała (jak wówczas wskazywano)  

do nieustannego podnoszenia poziomu życia narodu, w tym do stałej poprawy warunków 

materialnych obywateli w celu pełniejszego zaspokojenia ich potrzeb.  

Przejawem tego rodzaju „strategii” ówczesnego państwa miało być zapewnienie realizacji 

praw i obowiązków alimentacyjnych (zgodnie z dyspozycją art. 79 ust. 3 Konstytucji PRL215),  

a w sposób szczególny utworzenie specjalnego funduszu przeznaczonego na wypłatę świadczeń 

pieniężnych dla dzieci i innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych (u.f.a.).   

W dalszym zaś zakresie jednym ze środków służących realizacji praw i obowiązków  

pozostaje przewidziana w art. 186 § 1 i art. 186 § 2 k.k. z 1969 r. karnoprawna ochrona uprawnień 

alimentacyjnych, przysługujących (czy to z mocy ustawy czy z mocy orzeczenia sądowego) 

osobom wymienionym w tym przepisie.  

Dodatkowo SN zaznaczył, że wyrazem wzmożenia ochrony uprawnień alimentacyjnych 

pozostaje nowelizacja art. 186 k.k. z 1969 r. polegająca na przekształceniu przestępstwa uchylania 

się od obowiązku alimentacyjnego na ścigane z urzędu, zamiast przestępstwa ściganego  

  
213 W. MICHALSKI, Ochrona rodziny w prawie karnym (uwagi na tle wytycznych Sądu Najwyższego  

z 9 VI 1976), «PiP» 6/1977, s. 46. 
214 Dz. U. Nr 11, poz. 54. 
215 Zgodnie bowiem z treścią art. 79 ust. 3 Konstytucji PRL „Rzeczpospolita Polska zapewnia realizację praw  

i obowiązków alimentacyjnych”.  
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na wniosek (art. 20 ówczesnej ustawy o funduszu alimentacyjnym). 

 Ponadto jak wskazano w wytycznych wymiaru sprawiedliwości SN zgrupowanie  

w jednym rozdziale - ówczesnym rozdziale XXV k.k. z 1969 r. - zatytułowanym przestępstwa 

przeciwko rodzinie, a także opiece i młodzieży, nie wyłącza możliwości zaliczenia do tej kategorii 

również przestępstw zamieszczonych, poza tym rozdziałem, jeżeli przepisy karne chroniące przede 

wszystkim inne dobra prawne spełniają jednocześnie rolę ochronną w stosunku do dóbr 

wymienionych w tym rozdziale. 

 A. Wąsek wskazywał, że dobrem chronionym przez dyspozycję  

art. 209 k.k. pozostaje uprawnienie do opieki wyrażające się w uprawnieniu do otrzymywania  

przez daną osobę alimentów od innej określonej osoby.  

Korelatem - wskazanego uprzednio - obowiązku jest wystąpienie po drugiej stronie 

prawnego obowiązku opieki. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w gruncie rzeczy 

określenie dobra chronionego jako obowiązku opieki albo jako prawa do opieki nie ma znaczenia 

przy ustalaniu celu samego zakazu wyartykułowanego w treści art. 209 k.k. Warto bowiem 

podnieść, iż wskazany przepis obejmuje konieczność świadczenia opieki materialnej na rzecz 

określonych osób a wyszczególnianie z jego treści czy to elementu prawa czy elementu obowiązku 

pozostaje faktycznie eksponowaniem jednej ze stron tożsamego stosunku prawnego216. 

 Podobnie J. Kosonoga zaznacza, że z treści art. 209 k.k. ewidentnie wynikało, iż chodzi  

o zabezpieczenie tzw. materialnych podstaw egzystencji (innymi słowy – elementarnych potrzeb 

życiowych, choć samo to określenie pozostaje nieostre i przy każdorazowym stanie faktycznym 

wymaga weryfikacji) osobom najbliższym w konfiguracji do sprawcy jak również tym, których 

prawa wynikają z orzeczenia sądowego. Wyżej wymieniony autor odnotowuje zatem, że w ramach 

swoistego uproszczenia można zaznaczyć, iż przedmiotem ochrony pozostaje w konsekwencji 

prawo do opieki alimentacyjnej217. 

 Na gruncie niniejszych rozważań warto podnieść, że w myśl – relatywnie niedawno 

wydanego - wyroku SA we Wrocławiu z 15 listopada 2019 r.218 mając na względzie ochronę dobra 

prawnego, jaką stanowi opieka, godzi się wskazać, że jej znaczenie (nawet w sytuacji zerwania 

  
216 A. WĄSEK, Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do  

art. 117-221, red. A. WĄSEK, R. ZAWŁOCKI, Warszawa 2010, s. 1016. 
217 J. KOSONOGA, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. STEFAŃSKI, Warszawa 2021, 

s. 1315. 
218 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. Akt II AKz 755/18 (orzeczenia.ms.gov.pl, 

Legalis nr 2280107, Lex nr 2772214). 
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więzi prawnej ojcostwa) nie zostaje pozbawione ochrony prawnej. W dalszym ciągu bowiem 

zachowanie skazanego z art. 209 k.k. charakteryzuje się bezprawnością rozumianą jako czyn 

zakazany przez prawo. Samo zaprzeczenie ojcostwa wywoływało skutki prawne ex tunc  

w znaczeniu stanu cywilnego uprawnionego do alimentów, a zatem dopiero od prawomocnego 

orzeczenia sądu w przedmiocie wykluczenia biologicznego i prawnego ojcostwa, natomiast  

ex nunc w zakresie obowiązków obligacyjnych. 

II.4. Dobro chronione jako "ochrona obowiązku opieki". 

 W myśl tej koncepcji (za którą to opowiada się m.in. S. Hypś219) podstawowym celem 

przepisu art. 209 k.k. pozostaje ochrona obowiązku świadczenia opieki materialnej - realizowanej 

zarówno w rodzinie, jak i także poza nią. 

 Należy wskazać, że sprawca powinien ponosić odpowiedzialność za to, że zdecydował się 

opuścić rodzinę i jednocześnie pozbawił ją należnego jej wsparcia materialnego - czym rażąco 

zlekceważył swoje elementarne obowiązki w znaczeniu opiekuńczym.  

W konfiguracji analizowania dobra chronionego w kontekście rodziny jako podstawowej 

komórki społecznej łożenie (wydatkowanie, partycypowanie w kosztach) na utrzymanie osoby 

najbliższej stanowi zobowiązanie rodzinne w sferze urzeczywistniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. 

 Truizmem jest twierdzenie, iż brak środków do materialnej egzystencji małoletnich dzieci, 

stanowi nie tylko wyraz deficytu wsparcia finansowego ze strony ich rodziców, jak również może 

powodować istotne - wielowymiarowe niebezpieczeństwo - w zakresie urzeczywistnienia się 

znacznych problemów natury wychowawczej (chociażby poprzez uczynienie dziecka bardziej 

podatnym na różnego rodzaju negatywne dla niego elementy świata zewnętrznego).  

Brak realnego wsparcia finansowego może skłonić małoletnie osoby do wkroczenia  

na drogę przestępczości (np. kradzieży - początkowo prawdopodobnie mniejszej wagi - 

umożliwiających dowartościowanie się danej jednostki w niezwykle wymagającej i poddającej 

permanentnej presji ekonomicznej, grupie młodzieży) czy na płaszczyznę, w której to małoletni 

może stać się ofiarą zarówno zorganizowanych grup przestępczych (np. trudniących się handlem 

  
219 S. HYPŚ, Komentarz do art. 209 k.k., op.cit., s. 1014. 
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dziećmi, pobieraniem organów w celu ich sprzedaży) lub pojedynczych sprawców  

(np. pedofilii, oferujących chociażby środki finansowe w zamian za spotkanie, zdjęcia  

lub nagrania). 

II.5. Dobro chronione jako "zasada bezpieczeństwa socjalnego". 

 W oryginalny sposób do przedmiotu dobra chronionego w ramach przestępstwa 

niealimentacji podchodzi A. Komadowska; wskazuje ona, że czyn zabroniony pod groźbą kary 

stypizowany w art. 209 k.k. narusza zasady bezpieczeństwa socjalnego rodziny oraz tożsame 

zasady bezpieczeństwa socjalnego osób zależnych220. 

 Wydaje się jednak, iż choć zasady bezpieczeństwa socjalnego są niezwykle istotnym 

dobrem prawnym z punktu widzenia kryminalizacji art. 209 k.k. to nie jest to główne dobro jakie 

ten przepis (zarówno w aspekcie sprzed, jak i po nowelizacji z 23 marca 2017 r.) miałby chronić. 

Warto jednocześnie wskazać, że bezpieczeństwo socjalne pozostaje dobrem publicznym 

wymagającym określonej aktywności oraz nakładów ponoszonych na jego utrzymanie.  

Wprawdzie bezpieczeństwo socjalne odnosi się do zaspokojenia podstawowych potrzeb 

materialnych, ale nie można na nie spoglądać zupełnie przez pryzmat gwarancji bytowych221. 

 

 Mimo przedstawionych poglądów zarówno doktryny, jak i orzecznictwa - warto pamiętać 

o zasadzie samodzielności jurysdykcyjnej sądów, wyartykułowanej w ramach dyspozycji  

art. 8 k.p.k. i głoszącej, iż sąd karny rozstrzyga w sposób samodzielny zagadnienia faktyczne  

i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu (art. 8 § 1 k.p.k.).  

Niemniej, prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny  

są jednak wiążące (art. 8 § 2 k.p.k.). W doktrynie wskazuje się, iż omawiana zasada oznacza 

autonomię orzekania w kwestii procesu. Sąd karny nie jest związany rozstrzygnięciem danej 

sprawy przez sąd cywilny lub organy administracyjne, niemniej - sąd rozpoznający sprawę karną 

związany jest prawomocnymi rozstrzygnięciami sądu kształtującymi prawo albo stosunek 

  
220 A. KOMADOWSKA, Rodzina i opieka jako przedmiot ochrony w prawie karnym, [w:] Ochrona dziecka w prawie 

publicznym, red. M. BARTNIK, M. BIELECKI, J. PARCHOMIUK, Tomaszów Lubelski - Lublin 2008, s. 166. 
221 I. SIERPOWSKA, Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne, «Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Witelona w Legnicy», 16.3/2015, s. 55. 
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prawny222.  

 Wydaje się, iż dobrem chronionym w ramach art. 209 k.k. pozostaje obowiązek 

alimentacyjny. W powyższym kontekście warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż stałe zatrudnianie 

osób poniżej szesnastego roku życia w Polsce jest niedozwolone223 i małoletni  

(jako osoby najczęściej będące uprawnionymi do świadczeń alimentacyjnych) nie są – zazwyczaj 

- w stanie samodzielnie uzyskać środków koniecznych do prawidłowego rozwoju.  

Zobowiązany zaś, który poprzez swoją złośliwość224 (k.k. z 1932 r.), uporczywość225  

(k.k. z 1969 r. i k.k. z 1997 r. sprzed nowelizacji z 23 marca 2017 r.) oraz de facto obiektywnie 

wyrażoną złą wolę (k.k. z 1997 r. po wskazanej nowelizacji) uchyla się od realizacji obowiązku 

alimentacyjnego nie wypełnia – nałożonej na niego - powinności i często (co kwalifikuje się w 

ramach dyspozycji art. 209 § 2 k.k.) poprzez swoje działanie - doprowadza osobę uprawnioną  

do niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.  

 

 

 

 

 

 

 

  
222 J. SKORUPKA, Komentarz do art. 8 k.p.k., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz,  

red. J. SKORUPKA, Warszawa 2019, Legalis/el.  
223 Niniejszą tematykę porusza M. BARTNIK, Sympozjum naukowe nt. Ochrona dziecka w prawie publicznym 

(Tomaszów Lubelski, 25 maja 2007 r.), «Prok. i Pr.» 3/2009, s. 166. 
224 Na gruncie uchwały Izby Karnej SN z 7 stycznia 1967 r. w sprawie o sygn. akt VI KZP 46/66 (OSNKW 1967 nr 5, 

poz. 40, Legalis nr 537623) warto zaznaczyć, że odpowiedzialność karna na gruncie art. 201 k.k. z 1932 r. zależała  

od tego czy potencjalny sprawca uchylał się od wykonania swojego zobowiązania (obowiązku alimentacyjnego)  

ze złośliwości i przez to doprowadzał uprawnionego do nędzy lub konieczności korzystania ze wsparcia.  
225 W zakresie tego znamienia czasownikowego przyjmuje się w doktrynie, iż wprowadzenie go do ustawy karnej  

w miejsce określenia „złośliwie” było zasadne; niemniej - sama interpretacja tego terminu bywa problematyczna.  

Na powyższe wskazuje A. RATAJCZAK, Przestępstwa przeciwko…, s. 190. 
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Rozdział III. 

Strona przedmiotowa przestępstwa226. 

 Pod koniec marca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął projekt ustawy  

o nowelizacji k.k. w aspekcie art. 209 k.k. (która to zmiana weszła w życie 31 maja 2017 r.). 

Dokonana nowelizacja treści przepisów dotyczących niealimentacji - de facto - zwiększa zakres 

kryminalizacji tego zjawiska.  

Niemniej, jak się wydaje ani zasada nullum crimen sine lege, jak i ściśle z nią związana 

zasada nulla poena sine lege227 (stanowiące najlepiej rozpoznane zasady demokratycznego 

państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej – na co wskazuje  

art. 2 Konstytucji RP) nie są naruszone wskutek dokonanej modyfikacji przestępstwa 

niealimentacji.  

Trzeba podnieść, że z istotnych elementów jakie w zakresie strony przedmiotowej zostały 

wskutek dokonanej nowelizacji zmodyfikowane należy wymienić np. usunięcie znamienia 

czasownikowego „uporczywości” przy uchylaniu się przez sprawcę od wykonania ciążącego  

na nim obowiązku.  

W dalszym ciągu - w przypadku braku obiektywnych możliwości wykonania obowiązku 

alimentacyjnego dana osoba nie będzie mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. 

III.1. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jako czynność sprawcza.  

 

Należy zaznaczyć, że 23 marca 2017 r. Sejm RP VIII kadencji podczas trzydziestego 

ósmego posiedzenia przyjął na trzecim czytaniu projekt ustawy o nowelizacji k.k. w przedmiocie 

art. 209 k.k.228 Na marginesie - warto zauważyć, iż za przyjęciem projektu ustawy głosowało  

aż 430 z 436 obecnych wówczas na sali plenarnej posłów (co daje blisko aż 99% poparcia 

zgromadzonych dla projektu). Jedynie jeden poseł229 opowiedział się przeciwko przyjętej 

  
226 Ł. ROSIAK, Strona przedmiotowa znowelizowanego przestępstwa niealimentacji, «Jurysta» 279.01/2018, s. 10 – 19.  
227 P. BURZYŃSKI, Ustawowe określenie sankcji karnej, Warszawa 2008, s. 89. 
228 Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 1193…; [Dostęp: 17 kwietnia 2017 r.]. 
229 Chodzi mianowicie o posła J. Wilka z ugrupowania politycznego „Kukiz 15”. Parlamentarzysta ten wyrażał odrębne 
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nowelizacji, pięciu zaś wstrzymało się od głosu.  

Wydaje się zatem, iż zapowiedziany już w pierwszej połowie 2016 r. projekt nowelizacji 

art. 209 k.k. został uznany przez posłów za godny poparcia, biorąc pod uwagę również  

jego szczytne założenia - jak wzmocnienie realizacji obowiązku opieki przez zaspokojenie potrzeb 

materialnych osób niemogących ich samodzielnie zaspokoić230 poprzez m.in. poprawę 

skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. 

 Przed przejściem jednak do szczegółowych rozważań w zakresie analizy strony 

przedmiotowej znowelizowanego przestępstwa niealimentacji warto – chociażby w zarysie – 

wskazać podstawowe elementy strony przedmiotowej przestępstwa na gruncie prawa karnego 

materialnego. 

 Trzeba bowiem podnieść, że na stronę przedmiotową przestępstwa składa się zachowanie 

podmiotu (opis czynności wykonawczej), przedmiot czynności wykonawczej231, skutek czynu  

oraz okoliczności modalne typu czynu zabronionego (czas i miejsce popełnienia czynu; sytuacja  

w jakiej czyn popełniono i sposób popełnienia tego czynu)232. 

 L. Gardocki wskazuje233, iż do strony przedmiotowej przestępstwa zaliczamy  

takie elementy jak czyn (czyli zachowanie się) podmiotu; skutek czynu; czas oraz miejsce 

popełnienia danego czynu; sytuacje – w której to popełniono dany czyn; sposób popełnienia czynu 

oraz jego przedmiot wykonawczy. 

 Należy podnieść, że zachowanie określonego sprawcy (w niniejszej konfiguracji dotyczy 

to dłużnika alimentacyjnego) opisywane jest w ustawie przy pomocy tzw. znamienia 

czasownikowego234 („uchyla się”). Znamię zaś skutku obecne jest jedynie w ramach kategorii  

tzw. przestępstw materialnych (tak jak ma to miejsce w ramach dyspozycji art. 209 § 1a k.k. – 

poprzez narażanie na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych). W zakresie 

przestępstwa niealimentacji brak jest wskazania (wymienionego w sferze elementu wchodzącego 

  

stanowisko co do przyjętej nowelizacji art. 209 k.k. - w toku posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian  

w kodyfikacjach (obradującej 23 lutego 2017 r.)  
230 Uzasadnienie ustawy z 23 marca 2017 r…; s. 1 [Dostęp: 17 kwietnia 2017 r.]. 
231 W przypadku przestępstwa polegającego na niealimentacji przedmiotem czynności wykonawczej jest osoba 

najbliższa lub inna osoba, w stosunku do której sprawca posiada nałożony obowiązek opieki - na takie rozumienie 

przedmiotu czynności wykonawczej wskazuje M. GAŁĄZKA, uchylanie się od obowiązku alimentacji, [w:] Prawo 

karne materialne. Wybrane przepisy części szczególnej, red. M. GAŁĄZKA A. KALISZ, Szczytno 2013, s. 224. 
232D. J. SOSNOWSKA, op.cit., s. 120. 
233L. GARDOCKI, Prawo karne…, s. 66. 
234 Należy bowiem podnieść, że elementarną charakterystykę w aspekcie zachowania sprawcy stanowi  

w przypadku każdorazowego typu czynu zabronionego opis czynności wykonawczej, czyli tzw. znamię 

czasownikowe. M. BOJARSKI (red.), op. cit., s. 96. 
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w skład strony przedmiotowej przestępstwa) – miejsce popełnienia danego czynu. 

W aspekcie zaś czasu należy zaznaczyć, iż sprawcą jest dopiero osoba, która uchyla się  

od wykonania obowiązku alimentacyjnego nałożonego orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą 

przed sądem albo innym organem albo inną umową (w brzmieniu nadanym art. 209 k.k.  

przez ustawę nowelizującą z 23 marca 2017 r.) i w tym też znaczeniu czasem popełnienia danego 

czynu nie może być czas przed nałożeniem obowiązku na skutek np. orzeczenia sądowego.   

Warto również wskazać, iż do momentu wejścia w życie ustawy z 23 marca 2017 r.  

o zmianie ustawy k.k. charakter elementu sposobu - popełnienia czynu zabronionego polegającego 

na niealimentacji osób uprawnionych - najlepiej oddawało sformułowanie „uporczywie”  

(zostało ono jednak ostatecznie usunięte tak z typu podstawowego, jak i kwalifikowanego 

znowelizowanego przestępstwa niealimentacji). W materii przestępstwa niealimentacji brak jest 

również określenia przedmiotu wykonawczego (zwanego także przedmiotem czynności 

wykonawczej). 

 

W kwestii zaś podmiotu przestępstwa niealimentacji należy podnieść, że jest  

to przestępstwo indywidualne właściwe, co oznacza, że jego sprawcą pozostaje wyłącznie osoba 

zobowiązana do alimentacji na rzecz innej osoby235.  

Warto jednocześnie zaznaczyć, że z badań przeprowadzonych przez  

H. Kołakowską – Przełomiec wynika, iż wśród ogółu sprawców przestępstwa niealimentacji 

można wyodrębnić aż pięć grup236. 

Po pierwsze są to osoby społecznie zdegradowane w kontekście psychofizycznym 

(najczęściej na tle alkoholizmu237) - wymagające leczenia oraz pomocy.  

H. Kołakowska – Przełomiec wskazywała, że sprawcy tego typu skupią około 24% wszystkich 

  
235 J. KOSONOGA, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A.STEFAŃSKI, Warszawa 2021,  

s. 1321 (tak samo m.in. S. HYPŚ, Komentarz do art. 209 k.k…). 
236 H. KOŁAKOWSKA – PRZEŁOMIEC, op. cit., s. 157.  
237 Niemniej, w orzecznictwie SN wskazuje się, że zniewolenie nałogiem alkoholowym nie stanowi okoliczności,  

na którą oskarżony nie miał żadnego wpływu a tym samym – jak już to było podniesione przy okazji wzmiankowania 

niniejszego wyroku – nie stanowi żadnego usprawiedliwienia dla niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego 

(wspomniany uprzednio wyrok Izby Karnej SN z 22 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt III KS 16/19, Legalis  

nr 1921772, Lex nr 2671210). Na tle stanu faktycznego sygnalizowanej sprawy w spornym okresie oskarżony  

nie chorował, nie przebywał w szpitalu ani nie odbywał kary pozbawienia wolności. Skład orzekający podkreślił, że 

jeżeli sprawca nadużywał alkoholu w wyniku uzależnienia i przez to „uwiązany nałogiem alkoholowym” nie czynił 

większych starań o znalezienie lepszej pracy (przede wszystkim stałej i dobrze płatnej) to okoliczności te obciążały 

wyłącznie jego osobę.  
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osób dopuszczających się przestępstwa niealimentacji238. Z zawodowych doświadczeń autora 

niniejszej rozprawy w czasie, kiedy to przez okres kilku lat zajmował się m.in. egzekucją 

świadczeń alimentacyjnych wynika, iż rzeczywiście znaczna część wszystkich dłużników 

alimentacyjnych to osoby nadużywające alkoholu i korzystające z różnych form pomocy 

społecznej.  

Dodatkowo trzeba podnieść, że tego typu osoby w istocie nie posiadają żadnego majątku; 

ściślej rzecz ujmując nawet w sytuacji, w której osiągają dochody mogące (chociaż częściowo) 

pozwolić na zaspokojenie potrzeb osób uprawnionych to przeznaczają je niestety na różnego 

rodzaju uzależnienia, w tym głównie alkohol. Nie występuje u nich sytuacja, w której to mogliby 

oni cokolwiek ukryć np. przed sądowym organem egzekucyjnym. W praktyce bowiem dłużnicy  

ci nie posiadają żadnych przysługujących im wierzytelności podlegających egzekucji, nie mają 

żadnych wartościowych ruchomości ani tym bardziej nieruchomości. Warto bowiem zauważyć, że 

często dłużnicy alimentacyjni - z omawianej tutaj pierwszej grupy wyodrębnionej  

przez H. Kołakowską - Przełomiec - zamieszkują w lokalach socjalnych (zgodnie zaś z dyspozycją 

art. 2 pkt 5 u.o.p.l. przez lokal socjalny rozumiano – do czasu uchylenia przepisu ustawą  

z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 

chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie k.c. oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 756, 

która weszła w życie 21 kwietnia 2019 r. - lokal nadający się do zamieszkania ze względu na jego 

wyposażenie oraz stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka 

gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego 

gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie).  

 Drugą grupę sprawców przestępstwa niealimentacji stanowią osoby również zdegradowane 

społecznie, ale mające za sobą przeszłość kryminalną (jednocześnie nadużywające alkoholu) 

wymagające resocjalizacji oraz pomocy. Sprawcy tego typu zdaniem  

H. Kołakowskiej – Przełomiec mogą stanowić blisko 13% ogółu sprawców niealimentacji239.  

W tym miejscu również należy podnieść, że w zawodowej praktyce autora niniejszej rozprawy 

zdarzały się przypadki osób - które pozostawały dłużnikami alimentacyjnymi - wskutek np. pobytu 

w zakładzie karnym, gdzie nie przydzielono im (wbrew zaleceniom wyartykułowanym  

  
238 Ibidem, s. 157.  
239 Ibidem, s. 157.  
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w art. 122 § 2 k.k.w.) żadnej pracy (w takiej zaś sytuacji, gdy dana osoba przebywała w zakładzie 

karnym - gdzie nie uzyskiwała dochodów - nie sposób wykazać realizacji bezprawnego zamiaru 

uchylania się od płatności alimentów240). W doktrynie241 wskazuje się, iż każdorazowa praca winna 

być adekwatna zarówno do sfery zdolności, jak i możliwości (tak fizycznych, jak i umysłowych) 

skazanego. Jedynie na marginesie warto podnieść, że w okresie epidemii koronawirusa  

SARS-CoV-2 szczególnie wzmogła się produkcja maseczek w zakładach przywięziennych242.  

 Trzecia grupa sprawców przestępstwa wymieniona przez H. Kołakowską – Przełomiec  

to osoby niestałe życiowo, być może nawet o zaburzonej osobowości. Sprawcy tego typu stanowić 

mają około 22% ogółu sprawców występku niealimentacji243. Wydaje się, iż populacja wskazanych 

w tym miejscu dłużników, również wymaga pomocy w pewnym (życiowym) ukierunkowaniu.  

Być może w stosunku do tych osób zasadna byłaby interwencja psychologa wspólnie z doradcą 

zawodowym. Ponadto w praktyce zawodowej autora niniejszej rozprawy rzeczywiście zdarzały się 

sytuacje, gdy konkretni dłużnicy alimentacyjni wyrażali się o osobach uprawnionych zgoła 

odmiennie, podczas kolejnych przeprowadzonych wizyt mających na celu ustalenie aktualnego 

stanu majątkowego. Jak już to było bowiem wspomniane, zgodnie z art. 1086 § 1 k.p.c. komornik 

sądowy z urzędu obowiązany jest przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu 

majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Warto nadmienić, że „dochodzenie w celu 

ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika alimentacyjnego powinno polegać w miarę 

potrzeby na osobistym stwierdzeniu przez komornika stanu majątkowego dłużnika w miejscu jego 

zamieszkania oraz ustalenie miejsca jego zatrudnienia i źródeł dochodu”244. 

 Czwarty typ sprawców przestępstwa niealimentacji, wymieniony przez  

H. Kołakowską – Przełomiec245 charakteryzuje się niedbałością, deficytem pamięci w sferze 

regularnej płatności świadczeń alimentacyjnych oraz brakiem woli uiszczania środków 

finansowych na rzecz uprawnionych przy jednoczesnym podejmowaniu dość karkołomnej próby 

wytłumaczenia tego stanu rzeczy. H. Kołakowska – Przełomiec wskazywała, że ilościowo tego 

  
240 Wyrok Izby Karnej SN z 19 maja 2010 r. w sprawie o sygn. akt V KK 74/10 (OSNwSK 2010 nr 1, poz. 1051; 

Legalis nr 385395, Lex nr 584784).  
241 K. Dąbkiewicz, Komentarz do art. 122 k.k.w., [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz,  

red. K. DĄBKIEWICZ, Warszawa 2018, Lex/el.  
242Akcja „Resort Sprawiedliwości Pomaga” Miliony maseczek i inne środki do walki z koronawirusem 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-akcja-resort-sprawiedliwosci-pomaga-

miliony-maseczek-i-inne-srodki-do-walki-z-koronawirusem ; [Dostęp: 22 kwietnia 2020 r.]. 
243 H. KOŁAKOWSKA – PRZEŁOMIEC, op. cit., s. 157.  
244 A. MARCINIAK, Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, «NP» 32.7 - 8/1976. 
245 H. KOŁAKOWSKA – PRZEŁOMIEC, op. cit., s. 157.  

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-akcja-resort-sprawiedliwosci-pomaga-miliony-maseczek-i-inne-srodki-do-walki-z-koronawirusem
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-akcja-resort-sprawiedliwosci-pomaga-miliony-maseczek-i-inne-srodki-do-walki-z-koronawirusem
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typu sprawcy stanowią blisko 26% ogółu wszystkich sprawców popełnianych przestępstw 

niealimentacji.   

 Piątą - ostatnią - kategorię sprawców przestępstwa niealimentacji stanowią osoby 

niezaradne życiowe246, mające kłopoty, zaangażowane w różnego rodzaju konflikty rodzinne.  

Tego typu osoby nie uiszczają wymagalnych świadczeń alimentacyjnych  

z uwagi na specyfikę problemów, które im aktualnie doskwierają. H. Kołakowska – Przełomiec 

wskazała, iż niniejsza grupa sprawców przestępstwa niealimentacji stanowi 15% ogółu całkowitej 

liczby osób dopuszczających się tego rodzajów czynów zabronionych pod groźbą kary. Być może 

wynikało to ze specyfiki ludności zamieszkującej rewiry (powiat żyrardowski a następnie 

warszawskie dzielnicę Wola i Bemowo), w którym to autor niniejszej rozprawy przeprowadzał 

czynności terenowe, ale relatywnie rzadko dochodziło do sytuacji natrafienia na osoby niezaradne 

życiowe.  

 Niemniej, warto wskazać, że dłużnik przeciwko to któremu została wszczęta egzekucja 

alimentów, pomimo, iż zaspokajał on w sposób dobrowolny alimenty w terminie oraz w wysokości 

określonej w tytule wykonawczym ma kompetencje do skutecznego kwestionowania (w zależności 

od okoliczności faktycznych danej sprawy) czynności komornika sądowego w aspekcie obciążania 

kosztami egzekucyjnymi247 (które wszak wielokrotnie wydłużają termin potrzebny do spłaty 

zaległych zobowiązań alimentacyjnych).  

III.2. Stwierdzenie obowiązku świadczeń materialnych. 

 Art. 209 § 1 k.k. znowelizowanego brzmienia przepisu stanowi, iż karze podlega kto uchyla 

się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem 

sądowym248, ugodą zawartą przed tym sądem249 albo innym organem albo inną umową, jeżeli 

  
246 Ibidem, s. 157. 
247 Powyższe wynika z uchwały składu siedmiu sędziów SN Izby Cywilnej i Administracyjnej  

(zasady prawnej) z 27 listopada 1986 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 40/86 (OSNCP 1987 nr 5-6, poz. 71, Legalis  

nr 25614). 
248 W tym miejscu warto również wskazać, że zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Izby Karnej SN  

z 17 czerwca 1993 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 4/93 (OSNKW 1993 nr 7-8, poz. 39, Legalis nr 28135) również 

postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych w trybie art. 753 § 1 k.p.c. stanowi orzeczenie,  

w którym stwierdza się obowiązek łożenia na utrzymanie (w ramach ówcześnie obowiązującego art. 186 § 2 k.k. z 

1969 r.). 
249 O czym traktuje m.in. wyrok SR w Toruniu II Wydział Karny z 6 marca 2020 r. w sprawie  

o sygn. akt II K 2/20 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 2327783, Lex nr 2930990).  
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łączna wysokość powstałych z tego tytułu zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech 

świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi 

co najmniej trzy miesiące”250. 

 Warto podnieść, że w doktrynie funkcjonuje pogląd251, iż wbrew (przyjętemu  

w literaturze ze sfery dogmatyki prawa karnego) stanowisku jakoby pomiędzy podmiotem czynu 

bezprawnego oraz podmiotem czynu karalnego zachodziła każdorazowo zbieżność - sprawca 

niepoczytalny może być podmiotem czynu bezprawnego i podmiotem czynu karalnego, 

aczkolwiek nie poniesie jednak odpowiedzialności karnej sensu stricto. Tym samym wskazuje się, 

że nie jest zabiegiem właściwym by zawsze utożsamiać podmiot czynu zabronionego (karalnego) 

z podmiotem czynu bezprawnego lub podmiotem odpowiedzialności karnej252. 

III.2.1. Umowa jako źródło powstania obowiązku świadczenia. 

 Wydaje się, iż sama umowa nie może stanowić autonomicznego źródła obowiązku  

w ramach alimentacji, gdyż precyzuje ona jedynie wysokość oraz terminy i sposób przekazywania 

świadczenia. Niemniej, jak wskazuje się w doktrynie253 pojawia się pogląd przeciwny.  

W tym aspekcie wskazywano na dyspozycje art. 138 k.r.o, który to stanowi, że w razie zmiany 

stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.  

Jednocześnie warto jednak wziąć pod uwagę argument, iż wspomniana zmiana winna być 

istotna i może dotyczyć sytuacji czy to uprawnionego czy też zobowiązanego  

w konfiguracji poprawy albo pogorszenia się ich każdorazowej sytuacji materialnej254.  

Przy okazji art. 138 k.r.o. należy dodatkowo zaznaczyć, że powództwo wytoczone w trybie 

przedmiotowego przepisu można próbować zabezpieczyć poprzez zawieszenie trwającego 

postępowania egzekucyjnego (czy to w całości czy też w jego części)255. W literaturze przedmiotu 

  
250 Ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny; 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf ; [Dostęp: 17 

kwietnia 2017 r.]. 
251 J. KONIECZNY, Podmiot czynu zabronionego a podmiot odpowiedzialności karnej, «CzPKiNP»  

15.1/ 2011, dwukrotnie: s.65, s.72. 
252 Ibidem.  
253 S. HYPŚ, Komentarz do art. 209 k.k., op.cit., s. 1013. 
254 K. GROMEK, Komentarz do art. 138 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,  

red. K. GROMEK, Warszawa 2018, Legalis/el.  
255 J. IGNACZEWSKI, Komentarz do art. 138 k.r.o., [w:] Alimenty. Komentarz, red. J. IGNACZEWSKI, Warszawa 2016, 

Legalis/el. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf
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wskazuje się jednocześnie, iż umowa nie może ograniczać przewidzianych w ramach ustawy 

obowiązków oraz roszczeń alimentacyjnych256.  

 Dodatkowo na gruncie art. 138 k.r.o. warto zaznaczyć, że w myśl orzeczenia  

z 21 stycznia 2015 r. wydanego przez SO w Olsztynie257 przez pojęcie „stosunków” należy 

rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku 

alimentacyjnego. Zmiana stosunków to istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych 

oraz majątkowych osoby zobowiązanej do alimentacji albo istotne zwiększenie 

usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.  

Skutkiem zaś powyższych zmian staje się potrzeba skorygowania zakresu obowiązku 

alimentacyjnego. W tym miejscu można również nadmienić, że zdarzają się sytuacje nadużycia 

instytucji opisanej we wskazanym przepisie. Przykładem tego rodzaju zachowania może być  

np. konfiguracja, w której to zobowiązany do alimentów porzuca swoją dotychczasową pracę  

i w ten oto sposób uzasadnia zmniejszenie możliwości majątkowych. Rzecz jasna w tym aspekcie 

sąd każdorazowo winien dokonać przeglądu okoliczności skutkujących osłabieniem pozycji 

finansowej dłużnika i zweryfikować czy aby przypadkiem nie mamy tutaj wówczas do czynienia 

z uchylaniem się od obowiązku alimentacji, stypizowanym w art. 209 k.k.  

Z drugiej zaś strony - woli zachowania obiektywizmu - należy podkreślić, że może się 

zdarzyć, że także druga strona stosunku alimentacyjnego będzie chciała nadużyć instytucji 

przewidzianej w ramach art. 138 k.r.o. Dojdzie do tego np. w sytuacji, w której to dana osoba zatai 

np. fakt podjęcia zatrudnienia, które w istotny sposób zaspokajałoby jej usprawiedliwione 

potrzeby.  

Niemniej, warto podnieść, iż w doktrynie wskazuje się, że umowne ustalenie  

(a następnie realizacja po rozwodzie) alimentacji w stosunku do byłego małżonka może być uznane 

za prawo do alimentów w myśl dyspozycji art. 70 ust. 3 u.e.r.f.u.s. W piśmiennictwie258 podnosi 

się także, iż tak samo należy traktować rozwiedzionego małżonka, któremu to przed śmiercią 

współmałżonka udało się wyegzekwować przysługujące mu z ustawy prawo do otrzymywania 

alimentów w ramach umowy (porozumienia) byłych małżonków, jak i tego, który uzyskał 

korzystny dla siebie wyrok (względnie - ugodę sądową).  

  
256 J. WIERCIŃSKI, Komentarz do art. 138 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,  

red. J. WIERCIŃSKI, Warszawa 2014, Lex/el.  
257 Wyrok SO w Olsztynie z 21 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt VI RCa 293/14 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis 

nr 1984276, Lex nr 1646036).  
258 G. WOLAK, Prawo małżonka rozwiedzionego do renty rodzinnej, «Jurysta» 23.4/2017, s. 3. 
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Podobnie wskazuje się, że pozbawiony uprawnienia do alimentów (w myśl dyspozycji  

art. 70 ust. 3 u.e.r.f.u.s.) pozostaje małżonek rozwiedziony, który to nie podjął działań 

zmierzających do wyegzekwowania przysługujących mu alimentów od swojego byłego małżonka 

na podstawie porozumienia stron lub w ramach wykorzystania przysługującej mu drogi sądowej. 

Prawa zaś do alimentów (w ramach treści art. 60 k.r.o.) nie ma małżonek uznany  

za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Natomiast fakt, że były małżonek łożył na utrzymanie 

drugiego współmałżonka nie oznacza automatycznie powstania prawa do renty rodzinnej  

po stronie małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia259.  

III.2.2. Ustawa jako źródło powstania obowiązku świadczenia. 

 Brak jest podstaw do zakwalifikowania ustawy jako samodzielnego źródła powstania 

obowiązku świadczenia alimentacyjnego. Warto bowiem podnieść, że w ramach przyjętej 

nowelizacji z 23 marca 2017 r. ustawodawca świadomie zrezygnował z przywoływania w treści 

art. 209 § 1 k.k. ustawy jako samoistnego źródła obowiązku alimentacyjnego. Należy podzielić 

argumentację ustawodawcy, iż w tym zakresie była to norma pusta i w praktyce brak jest 

przypadków, w których jedyną i wyłączną podstawą ustaleń poszczególnych organów w ramach 

postępowania karnego w obszarze istnienia określonego obowiązku alimentacyjnego, jego formy, 

jak również wysokości byłaby sama ustawa260. Niemniej, w judykaturze261 podnosi się, że choć 

art. 209 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do 31 maja 2017 r. wprost odwoływał się do ustawy 

lub orzeczenia sądowego jako źródła obowiązku opieki przez łożenie na utrzymanie osoby 

najbliższej lub innej osoby, którego niewykonanie, w okolicznościach określonych tym przepisem 

dawało podstawę przyjęcia popełnienia czynu zabronionego, to stan ten nie uległ zmianie  

po nowelizacji, albowiem w dalszym ciągu ustawa lub orzeczenie sądowe mogą być źródłem 

wskazanego w art. 209 § 1 k.k. obowiązku, i to źródłem samoistnym. Zgodnie  

zaś z sentencją postanowienia Izby Karnej SN z 4 lipca 2019 r. w sprawie  

o sygn. akt III KK 476/18262 wskazuje się, że ustawa w dalszym ciągu stanowi jedno ze źródeł 

  
259 Ibidem, s. 3. 
260 Uzasadnienie ustawy z 23 marca 2017 r…, s. 3-4 [Dostęp: 17 kwietnia 2017 r.]. 
261 Postanowienie Izby Karnej SN z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 433/18 (Legalis  

nr 1898246, Lex nr 2650266; podobnie m.in. postanowienie Izby Karnej SN z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie  

o sygn. akt IV KK 537/18 (Legalis nr 1898245, Lex nr 2650280) oraz postanowienie Izby Karnej SN z 6 czerwca 2019 

r. w sprawie o sygn. akt III KK 226/18 (Legalis nr 1958776, Lex nr 2687778).  
262 Legalis nr 1971921, Lex nr 2692702. 
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obowiązku alimentacyjnego, a powinnością sądu jest zbadanie, czy miała miejsce konkretyzacja 

tego obowiązku w orzeczeniu sądowym, ugodzie lub w innej umowie.  

 

W doktrynie podnosi się, że stosunek alimentacyjny należy do grupy stosunków 

rodzinno - prawnych, dla których właściwa jest metoda cywilistyczna263. Niezwykle ważnym 

źródłem istnienia obowiązku alimentacyjnego pozostaje k.r.o. W ramach k.r.o.  

w piśmiennictwie264 wskazuje się uprawnienia alimentacyjne, które to mogą wynikać  

z następujących stosunków: 

➢ pokrewieństwa (art. 129 k.r.o.); 

➢ przysposobienia (art. 131 k.r.o.); 

➢ powinowactwa (art. 27 k.r.o., art. 144 k.r.o.); 

➢ małżeństwa (art. 27 k.r.o., art. 130 k.r.o.); 

➢ obowiązku ojca dziecka pozamałżeńskiego względem jego matki (art. 141 k.r.o.). 

 

W ramach dyspozycji art. 129 k.r.o. ustawodawca wskazuje, iż obowiązek alimentacyjny 

obciąża wstępnych przed zstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. W konfiguracji  

zaś w której to występuje kilku zstępnych lub wstępnych – obowiązek alimentacyjny obciąża 

bliższych stopniem przed dalszymi.  

Należy zauważyć, że krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny  

w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym, jak również majątkowym.  

W doktrynie265 podnosi się, że priorytet odpowiedzialności osób zobowiązanych (każdorazowo 

czy to w pierwszej czy też w drugiej grupie) należy klasyfikować oddzielnie.  

Chodzi bowiem o to, że jeżeli zstępni wyprzedzają wstępnych to wnuk uprawnionego wyprzedza 

jego ojca, pomimo faktu, że to ojciec jest bliższy stopniem pokrewieństwa w stosunku  

do uprawnionego.  

Należy zaznaczyć, że dopiero po wyczerpaniu potencjalnie zobowiązanych z każdej  

z hierarchicznie uszeregowanych grup krewnych można poszukiwać zobowiązanych  

w następnej grupie.  

  
263 G. JĘDREJEK, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 61 7 - 114 1 k.r.o., 

Warszawa 2014, s. 328. 
264 S. HYPŚ, Komentarz do art. 209 k.k., op. cit., S. 1013. 
265 T. Domińczyk, Komentarz do art. 129 k.r.o.., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,  

red. H. CIEPŁA, B. CZECH, S. KALUS, Warszawa 2011, Lex/el.  
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W sytuacji, w której to - w gronie zstępnych uprawnionego można było wskazać na syna, 

(wnuka czy prawnuka) - wówczas to obowiązek alimentacyjny wstępnych istnieje jedynie, gdyby 

uprawniony nie osiągnął zaspokojenia, kierując roszczenia w kolejności do każdego ze zstępnych. 

Natomiast, gdyby żaden ze wstępnych, odpowiedzialnych w drugiej kolejności - nie mógł 

zaspokoić uprawnionego to ten może wówczas kierować roszczenie do swojego rodzeństwa.  

Warto wskazać, iż w myśl orzeczenia SN z 8 stycznia 1982 r.266 obowiązek alimentacyjny 

obciąża krewnych także wobec rolnika, który mimo pobierania stosownej emerytury - znalazł  

się w niedostatku po przekazaniu gospodarstwa rolnego swojemu następcy.  

W ramach art. 131 k.r.o. wskazano, że jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie  

na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, obowiązek alimentacyjny 

względem przysposobionego obciąża przysposabiającego przed wstępnymi i rodzeństwem 

przysposobionego, a obowiązek alimentacyjny względem wstępnych i rodzeństwa obciąża 

przysposobionego dopiero w ostatniej kolejności (art. 131 § 1 k.r.o.). 

W orzeczeniu SN z 28 sierpnia 1968 r.267 wskazano, że sam fakt rozwiązania 

przysposobienia w interesie dziecka (w ujęciu stanu faktycznego - pozwanego) nie może 

przesądzać o konieczności utrzymania obowiązku alimentacyjnego na jego rzecz.  

Kolejność obowiązku alimentacyjnego wyartykułowanego w ramach art. 131 § 1 k.r.o. 

obowiązuje również i po rozwiązaniu przysposobienia, jeżeli obowiązek zostanie utrzymany.  

Z tego to też powodu nie mogą być obojętne - stan majątkowy oraz możliwości zarobkowe 

przysposabiających. W przedmiotowej konfiguracji faktycznej orzeczenia (skoro małoletnia 

pozwana nie dysponowała możliwością powrotu do swojej naturalnej rodziny i nie miała 

jednocześnie żadnego majątku) prowadziło to do konkluzji, iż nie jest w stanie utrzymać się 

własnymi siłami. Z drugiej natomiast strony w niniejszej sprawie warunki finansowe powodów  

nie były nadmiernie ciężkie – przez co orzeczenie sądu utrzymujące w mocy (wynikające  

z przysposobienia) obowiązki alimentacyjne okazało się prawidłowe.  

W doktrynie268 wskazuje się, iż jeżeli jedno z małżonków przysposobiło dziecko drugiego 

małżonka, przysposobienie nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny między przysposobionym 

a tym drugim małżonkiem oraz jego krewnymi, jednocześnie zaznaczając, że poza zakresem 

  
266 Uchwała SN z 8 stycznia 1982 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 58/81 (OSNCP 1982 nr 5-6, poz. 70, Legalis  

nr 22932). 
267 Wyrok SN z 28 sierpnia 1968 r. w sprawie o sygn. akt II CR 286/68 (Legalis nr 13644). 
268 J. IGNACZEWSKI, Komentarz do art. 131 k.r.o., [w:] Alimenty. Komentarz, red. J. IGNACZEWSKI, Warszawa 2016, 

Legalis/el.  
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regulacji z art. 131 k.r.o. znajduje się tzw. przysposobienie niepełne całkowite  

(czyli nieodwołalne). Wynika to bowiem z tego, iż na skutek przysposobienia wygasa stosunek 

alimentacyjny między przysposobionym a jego krewnymi naturalnymi. 

Uprawnienia alimentacyjne mogą (tak jak zostało to uprzednio wspomniane) wynikać  

z relacji powinowactwa (czyli zestawienia art. 27 k.r.o.269 – w przedmiocie przyczyniania się  

w sferze zaspokajania potrzeb rodziny - z art. 144 k.r.o.). W myśl bowiem wskazanego przepisu 

dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, 

jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje też 

dziecku w stosunku do żony swojego ojca, niebędącej jego matką (na co wskazuje treść  

art. 144 § 1 k.r.o.).  

W dalszym zaś ciągu - mąż matki dziecka, niebędący jego ojcem, ma uprawnienie  

do żądania od dziecka świadczeń alimentacyjnych, jeżeli przyczyniał się do wychowania  

i utrzymania dziecka, a jego żądanie odpowiada zasadom współżycia społecznego. Identyczne 

uprawnienie przysługuje żonie ojca dziecka, niebędącej matką dziecka (art. 144 § 2 k.r.o.).  

Warto dodać, że do – opisanego tutaj - obowiązku świadczeń stosujemy odpowiednio 

przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi (art. 144 § 3 k.r.o.). Należy wskazać, iż 

zgodnie z orzeczeniem SN z 5 maja 1998 r.270 w sprawie o sygn. akt I CKN 242/98 przedstawiono 

warunki dochodzenia roszczenia alimentacyjnego od dziecka małżonki. Sprowadzają się  

one do tego, iż zaistnieć musi niedostatek (w znaczeniu przewidzianym w art. 144 § 2 k.r.o.)  

a mianowicie wystąpienie tego rodzaju sytuacji, iż dany człowiek nie ma w ogóle lub nie ma 

dostatecznych własnych środków utrzymania, które to mogłyby zaspokoić jego usprawiedliwione, 

podstawowe potrzeby271.  

Dodatkowo, nawet jeśli - w pewnym zakresie – to powód przyczyniał się do wychowywania 

pozwanej (w ramach stanu faktycznego przedstawionego w orzeczeniu) to jednak rozmiar tego 

  
269 Należy zauważyć, iż art. 27 k.r.o. konkretyzuje wskazany w art. 23 k.r.o. obowiązek obojga małżonków w sferze 

współdziałania dla dobra rodziny, którą to poprzez swój związek zawiązali. Określony obowiązek przyczyniania się 

do zaspokajania potrzeb rodziny spoczywa w tożsamym stopniu na obojgu małżonków, przez co stanowi nawiązanie 

do zasady równości, tak praw, jak i obowiązków wynikających z zawarcia związku małżeńskiego.  

O powyższym wspomina M. SYCHOWICZ, Komentarz do art. 27 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 

red. K. PIASECKI, Warszawa 2011, s. 159. 
270 Wyrok Izby Cywilnej SN z 5 maja 1998 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 242/98 (Legalis nr 358594). 
271 W myśl uchwały całej izby SN z 27 lipca 1959 r. w sprawie o sygn. akt VI KO 78/59 (OSNCK 1960  

nr 2, poz. 18; Legalis nr 507181, Lex nr 115742) do podstawowych potrzeb należy zaklasyfikować konieczność 

zapewnienia - w szczególności (a zatem nie jest to katalog enumeratywny) - wyżywienia, odzieży, mieszkania  

oraz niezbędnej nauki.  
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przyczyniania się nie musi usprawiedliwiać przyjęcia, że odpowiada ono wymogowi  

z art. 144 § 2 k.r.o. W doktrynie272 wskazuje się, że obowiązek alimentacyjny pasierba jest węższy 

od takiego obowiązku ojczyma lub macochy, z uwagi na to, że warunkowany jest on istnieniem 

dalszej przesłanki sprowadzającej się do tego, iż ojczym lub macocha przyczyniali  

się do jego utrzymania i wychowania.  

Ponadto zasadne jest wykazanie, że po stronie czy to ojczyma czy macochy występuje 

niedostatek. Należy podnieść, że dopiero kumulatywne wystąpienie obu wskazanych wyżej 

przesłanek warunkuje uzasadnienie dla żądania od pasierba świadczeń alimentacyjnych, jeżeli  

w okolicznościach danej sprawy odpowiada to zasadom współżycia społecznego.  

Stosunek alimentacyjny w ramach małżeństwa wynika ze wzmiankowanego uprzednio  

art. 27 k.r.o.273 (dotyczącego przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny274 przez oboje 

małżonków) w korelacji z art. 130 k.r.o. Należy w tym miejscu również wspomnieć, że zgodnie  

z art. 130 k.r.o. obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania w stosunku  

do drugiego małżonka w konfiguracji, w której to mieliśmy do czynienia z rozwiązaniem 

małżeństwa (lub jego unieważnieniem albo orzeczeniem separacji) wyprzedza obowiązek 

alimentacyjny krewnych tego małżonka. Zgodnie zaś z wyrokiem SA w Gdańsku  

z 15 lipca 2015 r.275 obowiązek alimentacyjny występujący pomiędzy małżonkami (na podstawie 

dyspozycji art. 27 k.r.o.) ma charakter bezwzględny i w tym też zakresie nie uchyla go zdolność 

małżonka do samodzielnego utrzymania się z pracy zarobkowej lub prowadzonej działalności 

gospodarczej. Wskazane okoliczności (praca zarobkowa, działalność gospodarcza) mogą mieć 

jedynie wpływ na zakres tego rodzaju obowiązku. 

Warto również zasygnalizować, że zgodnie z orzeczeniem SN z 19 maja 1975 r.276 

niedostatek w rozumieniu art. 60 § 1 k.r.o. nie wiąże się z zupełnym niezaspokojeniem 

  
272 K. PIETRZYKOWSKI, Komentarz do art. 144 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,  

red. K. PIETRZYKOWSKI, Warszawa 2018, Legalis/el. 
273 W ramach tego przepisu należy odnieść się do faktu, iż zasadniczo faktyczne rozłączenie małżonków,  

np. wskutek separacji nie powoduje zniesienia obowiązku wskazanego w dyspozycji art. 27 k.r.o.  

O powyższym wspomina J. GAJDA, Komentarz do art. 27 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,  

red. K. PIETRZYKOWSKI, Warszawa 2018, s. 220. 
274 Przez rodzinę, którą małżonkowie przez swój związek założyli należy rozumieć jedynie małżonków oraz ich 

wspólne dzieci. Stosunki alimentacyjne zaś między pasierbem a ojczymem lub macochą zostały unormowane  

w ramach art. 144 k.r.o. O powyższym wspomina H. HAAK, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Obowiązek 

alimentacyjny, Warszawa 1995, s. 9. 
275 Wyrok SA w Gdańsku I Wydział Cywilny z 15 lipca 2015 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 205/15 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1326275, Lex nr 1785280). 
276 Wyrok Izby Cywilnej SN z 19 maja 1975 r. w sprawie o sygn. akt III CRN 55/75 (OSNCP 1976 nr 6, poz. 133, 

Legalis nr 18770). 
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usprawiedliwionych potrzeb, a jeżeli uprawniony jest chory, to do potrzeb tych należy 

zaklasyfikować m.in. lekarstwa. Wskazane powyżej orzeczenie poza nawiązaniem  

do art. 130 k.r.o. odwołuje się też w swojej treści do art. 60 § 1 k.r.o., gdzie ustawodawca przyjął, 

iż małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, 

znajdujący się w niedostatku może domagać się od drugiego małżonka rozwiedzionego 

dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego (uprawnionego) 

usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom (zarobkowym i majątkowym) zobowiązanego.  

Niezmierne ważna w praktyce wydaje się dyspozycja art. 144 1 k.r.o., sprowadzająca się  

do tego, iż zobowiązany posiada kompetencje do uchylenia się od wykonania obowiązku 

alimentacyjnego względem osoby uprawnionej, jeżeli żądanie alimentów pozostaje sprzeczne  

z zasadami współżycia społecznego. Powyższa zasada nie obejmuje jednak obowiązku rodziców 

w relacji do ich małoletniego dziecka.  

W myśl orzeczenia SO w Olsztynie z 26 listopada 2014 r.277 rażąco sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego zachowanie uprawnionego do alimentów może uzasadniać ograniczenie 

zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie natomiast z wyrokiem SO w Piotrkowie 

Trybunalskim z 22 września 2014 r.278 stan niedostatku (wyartykułowany w ramach  

art. 133 § 2 k.r.o.) ma miejsce w sytuacji, w której to dana osoba przejawia trudności  

z utrzymaniem się - chociażby na minimalnym poziomie. Ponadto w razie rażąco niewłaściwego 

postępowania osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów (budzącego powszechną 

dezaprobatę) dopuszczalne pozostaje oddalenie powództwa (w całości lub części) ze względu  

na zasady współżycia społecznego.  

W doktrynie279 wskazuje się, że z samej istoty obowiązków rodziców w stosunku  

do ich małoletnich dzieci w przedmiocie roszczenia tych dzieci o dostarczenie środków utrzymania  

i wychowania - nigdy nie mogą one zostać ocenione jako sprzeczne z zasadami współżycia 

gospodarczego. Wydaje się, iż tego rodzaju konstrukcja sprawdzać się może np. w sytuacji,  

w której to jeden z rozwiedzionych małżonków jest osobą bardzo dobrze sytuowaną ekonomicznie 

i jedynie z punktu widzenia szykany czy chęci wywarcia presji psychicznej - stara się niejako 

  
277 Wyrok SO w Olsztynie z 26 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt VI RCa 250/14 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis 

nr 1983642). 
278 Wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z 22 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt II Ca 507/14 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 2083119). 
279 K. PIETRZYKOWSKI, Komentarz do art. 140 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy,  

red. K. PIETRZYKOWSKI, Warszawa 2018, Legalis/el.  
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zaatakować swojego byłego współmałżonka (żyjącego skromnie i nieposiadającego żadnego 

majątku) by ten zaczął uiszczać na jego rzecz odpowiednie alimenty. Tego rodzaju postępowanie 

byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.  

Dodatkowo warto podnieść, że alimenty mogą wynikać również z treści przepisów stricte 

cywilnoprawnych. W doktrynie przyjmuje się, iż „drugi rodzaj świadczeń alimentacyjnych  

w rozumieniu art. 1081 k.p.c. stanowią renty mające charakter alimentacyjny. Z uwagi na brak 

definicji ustawowej tych rent w doktrynie jako ich przykłady - węższe lub szersze - wskazuje się 

katalogi świadczeń”280.  

 

Pierwszym przykładem281 powyższego (a zatem renty mającej charakter alimentacyjny) 

może być np. art. 444 § 2 k.c. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli poszkodowany utracił (całkowicie 

lub chociażby częściowo) zdolność do pracy zarobkowej albo też zwiększyły się jego potrzeby  

lub zmniejszyły widoki w zakresie powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego  

do naprawienia szkody - odpowiedniej renty. W doktrynie przyjmuje się, iż renta nie pozostaje 

świadczeniem odrębnym od odszkodowania, lecz jego szczególną postacią282.  

Ponadto w piśmiennictwie283 wskazuje się jednocześnie, iż sama dyspozycja  

art. 444 § 2 k.c. pozwala na wyróżnienie dwóch rodzajów rent, są to tzw. „renta na wypadek 

całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej” (celem tej renty pozostaje 

wyrównanie uszczerbku przejawiającego się w niezdolności do uzyskania z własnej działalności 

dochodów takich jak dotychczas) oraz tzw. „renta z powodu zwiększenia się potrzeb284  

lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, która może być zasądzona także na rzecz 

osoby małoletniej lub niepracującej” (przedmiotem tej renty pozostaje pokrycie kosztów 

długotrwałej opieki, jak również uszczerbku polegającego na niemożności wykonywania  

np. zamierzonego zawodu lub działalności).  

  
280 S.CIEŚLAK, Komentarz do art. 1081 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,  

red. J. JANKOWSKI, Warszawa 2019, s. 1455. 
281 Ibidem, s. 1455. 
282 P.SOBOLEWSKI, Komentarz do art. 444 k.c., [w:] Tom III A. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część 

ogólna, red. K. OSAJDA, Warszawa 2019, Legalis/el.  
283 G.KARASZEWSKI, Komentarz do art. 444 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. CISZEWSKI, Warszawa 2014, 

Lex/el.  
284 Zgodnie z wyrokiem SA w Katowicach z 12 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 754/16 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1575691, Lex nr 2231147) dla zasądzenia renty z tytułu zwiększonych potrzeb nie 

jest konieczne wykazanie dotychczasowego faktycznego ponoszenia wydatków, a jedynie udowodnienie konieczności 

oraz wysokości potrzeb wymagających zaspokojenia.  
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W dalszej kolejności warto zwrócić uwagę na art. 446 k.c. wskazujący, że jeżeli wskutek 

uszkodzenia ciała (lub wywołania) rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego  

– to wówczas zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu 

temu, kto je poniósł (art. 446 § 1 k.c.)285.  

 

Drugim przykładem renty, mającej charakter alimentacyjny286 (po art. 444 § 2 k.c.)  

jest art. 446 § 2 k.c. Należy bowiem podnieść, że osoba względem to której ciążył na zmarłym 

ustawowy obowiązek alimentacyjny może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody  

- renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych  

i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. 

Wskazuje się również, iż takiej samej renty mogą żądać także inne osoby bliskie, którym to zmarły 

dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają 

tego zasady współżycia społecznego (art. 446 § 2 k.c.). Warto zaznaczyć, iż w myśl wyroku  

SA w Gdańsku z 15 lipca 2015 r.287 prawo do renty na podstawie przedmiotowego przepisu 

przysługuje małżonce, która to przed śmiercią swojego współmałżonka nie pracowała zarobkowo 

i to bez względu na jej zdolność w aspekcie samodzielnych możliwości utrzymywania się.  

W doktrynie288 wskazuje się również, że renta przyznana na podstawie przepisu art. 446 § 2 k.c. 

powinna zostać obliczona stosownie do potrzeb uprawnionego oraz do możliwości zarobkowych  

i majątkowych zmarłego. Kwestia potrzeb uprawnionego winna być skorelowana z powszechnie 

znanym faktem, że potrzeby uprawnionego z reguły przewyższają możliwości zarobkowe  

oraz majątkowe zmarłego.  

Dodatkowo sąd orzekający posiada kompetencje do przyznania najbliższym członkom 

rodziny zmarłego stosownego odszkodowania, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne 

pogorszenie ich sytuacji życiowej (art. 446 § 3 k.c.). Ponadto sąd może również przyznać 

najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia 

  
285 W doktrynie podnosi się, iż zwrotu kosztów leczenia poszkodowanego oraz kosztów jego pogrzebu może żądać 

ten, kto je poniósł. Ustawodawca jednak - na gruncie przedmiotowego przepisu - nie ogranicza kręgu osób 

uprawnionych wyłącznie do bliskich lub najbliższych członków rodziny. Na powyższe wskazuje G. KARASZEWSKI, 

Komentarz do art. 446 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. CISZEWSKI, Warszawa 2014, s. 761-762. 
286 S.CIEŚLAK, Komentarz do art. 1081 k.p.c., s. 1456. 
287 Wspomniany uprzednio wyrok SA w Gdańsku I Wydział Cywilny z 15 lipca 2015 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 

205/15 (Legalis nr 1326275, Lex nr 1785280). 
288 G.BIENIEK, Komentarz do art. 446 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania,  

red. J. GUDOWSKI, Warszawa 2017, Lex/el.  
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pieniężnego za doznaną krzywdę (na co wskazuje art. 446 § 4 k.c.).  

W tym miejscu warto również wskazać szereg przepisów z zakresu postępowania 

cywilnego mających zasadnicze odniesienie do przedmiotu alimentacji.  

We wskazanym uprzednio aspekcie należy wymienić art. 444 k.p.c., gdzie podniesiono, że 

małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka w konfiguracji,  

w której może nastąpić orzeczenie rozwodu, jak również na wypadek orzeczenia separacji. 

Dochodzenie w opisanym zakresie następuje poprzez zgłoszenie stosownego wniosku  

na rozprawie w obecności drugiego małżonka albo też w piśmie, które winno się doręczyć 

drugiemu małżonkowi.  

Należy również zwrócić uwagę na dyspozycję przepisu art. 445 k.p.c. W jego treści 

wskazano, że w czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęte odrębne 

postępowanie w przedmiocie zaspokojenia potrzeb rodziny oraz o alimenty pomiędzy małżonkami 

(ewentualnie pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi) co do świadczeń  

za okres od momentu wytoczenia powództwa o rozwód (względnie powództwa o separację).  

Warto podnieść, że pozew lub wniosek o zabezpieczenie w tego rodzaju zostanie przekazany 

sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia - w myśl 

stosownych przepisów o postępowaniu zabezpieczającym (art. 445 § 1 k.p.c.). Następnie  

- w kontekście kolejnego przepisu - ustawodawca zaznaczył, że postępowanie w sprawie  

o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty (wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód 

lub o separację) ulega z urzędu zawieszeniu z momentem wytoczenia powództwa o rozwód  

(lub o separację) co do świadczeń za okres od jego wytoczenia. Natomiast wraz z chwilą wydania 

w sprawie o rozwód (lub o separację) postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wykonania 

obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty wstrzymuje się także z mocy samego 

prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń o obowiązku tych świadczeń, wydanych  

w poprzednio wszczętej sprawie, za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację  

(art. 445 § 2 k.p.c.289). Ostatecznie zaś należy wskazać, że po prawomocnym zakończeniu sprawy 

(w przedmiocie rozwodu lub separacji) zawieszone postępowanie podejmuje się z mocy prawa, 

natomiast orzeczenia, których wykonanie było wstrzymane podlegają wykonaniu, jednakże, 

  
289 Należy wskazać, że zgodnie z uchwałą Izby Cywilnej SN z 26 kwietnia 1977 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 24/77 

(OSNCP 1977 nr 10, poz. 181, Legalis nr 20039) dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji w przedmiocie świadczeń 

alimentacyjnych zasądzonych nieprawomocnym wyrokiem przed wytoczeniem powództwa o rozwód, należnych za 

okres od momentu wytoczenia tego powództwa, jeżeli w sprawie o rozwód nie zostało wydane orzeczenie w zakresie 

zaspokojenia potrzeb rodziny (tj. na podstawie art. 445 § 2 k.c.).  
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jedynie co do okresu, za który to w danej sprawie o rozwód (lub o separację) nie orzeczono  

o roszczeniach objętych zawieszonym postępowaniem. Natomiast w pozostałym zakresie 

postępowanie ulega umorzeniu z mocy samego prawa.    

 

W trzeciej kolejności290 wskazuje się, że rentą mającą charakter alimentów jest też renta 

przysługująca stronie umowy nazwanej (na podstawie dyspozycji przepisów art. 903 - 906 k.c.). 

Zgodnie z przepisem art. 903 k.c. przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem 

drugiej do określonych okresowych świadczeń w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych jedynie 

co do gatunku. Zgodnie zaś z art. 9031 k.c. umowa renty winna być stwierdzona pismem.  

W przypadku, w którym nie to zostało oznaczone w inny sposób - rentę pieniężną winno się płacić 

miesięcznie z góry, natomiast rentę polegającą na świadczeniach w rzeczach oznaczonych  

co do gatunku należy uiszczać w terminach wynikających z właściwości świadczenia  

oraz celu renty (co wynika z art. 904 k.c.). Dodatkowo, jeżeli dany uprawniony dożył dnia płatności 

renty z góry to wówczas należy mu się całe świadczenie przypadające za wskazany okres.  

Renta natomiast płatna z dołu winna być zapłacona za czas do dnia, w którym to obowiązek  

ustał (tego rodzaju konstatacja wyłania się z literalnego brzmienia art. 905 k.c.).  

Natomiast art. 906 k.c. wskazuje, że do renty ustanowionej za wynagrodzeniem  

stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży (art. 906 § 1 k.c.), natomiast do renty ustanowionej 

bez wynagrodzenia stosuje się przepisy o darowiźnie (art. 906 § 2 k.c.).  

 

Czwartym rodzajem renty, mającej charakter alimentacyjny291 pozostaje tzw. renta 

dożywotnia, która to należna jest dożywotnikowi wskutek zamiany przez sąd uprawnień  

z umowy dożywocia na podstawie dyspozycji art. 913 § 1 k.c. Zgodnie bowiem ze wskazanym 

przepisem, jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem  

a zobowiązanym stosunki tego rodzaju, że nie można wymagać od strony, by nadal pozostawały 

one w bezpośredniej ze sobą styczności to sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie  

lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą 

wartości tych uprawnień.  

  
290 S.CIEŚLAK, Komentarz do art. 1081 k.p.c., s. 1456. 
291 Ibidem, s. 1456. 
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W doktrynie292 wskazuje się słusznie, iż stosunki (relacje) wytworzone i istniejące 

pomiędzy zobowiązanym a dożywotnikiem nie pozostają kategorią statyczną. Mogą one podlegać 

pewnym fluktuacjom z uwagi na zmiany (czy w osobistej czy majątkowej) sytuacji każdej ze stron 

(zobowiązania wynikającego z umowy o dożywocie), jak również z uwagi na zmianę podmiotu 

zobowiązanego - która to ostatecznie może nastąpić w efekcie zbycia nieruchomości obciążonej 

prawem dożywocia.  

Warto zaznaczyć, że SA w Katowicach w wydanym 19 listopada 2014 r. wyroku  

w sprawie o sygn. akt V ACa 495/14293 podniósł, że do rozwiązania umowy dożywocia  

nie wystarczy samo stwierdzenie niewywiązywania się z obowiązków względem dożywotnika  

z uwagi na fakt, iż ze wskazaną w tym przepisie „wyjątkowością” mamy do czynienia dopiero 

wówczas, gdy dane zachowanie się zobowiązanego - w relacji do dożywotnika - pozostaje 

szczególnie naganne, a przewidziana w ramach dyspozycji art. 913 § 1 k.c. możliwość zamiany 

świadczeń na rentę nie może przynieść satysfakcjonującego rezultatu.  

 

Piąty rodzaj renty, mającej charakter alimentacyjny294 posiadają należności dziadków 

spadkodawcy wynikające z tytułu środków utrzymania w stosunku do spadkobierców w ramach 

dyspozycji art. 938 k.c. W treści bowiem przedmiotowego przepisu wskazuje się, iż dziadkowie 

spadkodawcy, jeżeli to znajdują się w niedostatku i nie są w stanie otrzymać należnych im środków 

utrzymania od osób, na których ciąży względem nich ustawowy obowiązek alimentacyjny,  

mogą żądać od spadkobiercy nieobciążonego takim obowiązkiem środków utrzymania w stosunku  

do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowego. Natomiast spadkobierca może uczynić 

zadość temu roszczeniu także w ten sposób, że zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną 

odpowiadającą wartości jednej czwartej części swojego udziału spadkowego.  

W doktrynie295 wskazuje się, iż poprzez analizę uwypuklonego w treści przepisu  

art. 938 k.c. ratio legis należy wykluczyć możliwość pozbawienia dziadków w testamencie  

przez spadkodawcę przysługującego im na mocy przedmiotowego przepisu uprawnienia.  

  
292 B. LACKOROŃSKI, Komentarz do art. 913 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. OSAJDA, Warszawa 2019, 

Legalis/el. 
293 Orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1163557. 
294 S.CIEŚLAK, Komentarz do art. 1081 k.p.c., s. 1456. 
295 W. BORYSIAK, Komentarz do art. 938 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. OSAJDA, Warszawa 2019, 

Legalis/el.  
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III.2.3. Orzeczenie jako źródło powstania obowiązku świadczenia. 

 Wydaje się, iż jedynie orzeczenie sądowe może stanowić najbardziej reprezentatywny 

przykład źródła powstania obowiązku świadczenia alimentacyjnego. 

Zarówno w art. 201 § 2 k.k. z 1932 r., jak i art. 186 § 2 k.k. z 1969 r.  

oraz art. 209 § 1 k.k. z 1997 r. (czy to przed, jak i po wejściu w życie ustawy z 23 marca 2017 r.  

o zmianie k.k.) wskazywano na orzeczenie sądowe jako przykład źródła obowiązku w przedmiocie 

łożenia na utrzymanie przez zobowiązanego względem osób uprawnionych.  

W art. 201 § 2 k.k. z 1932 r. ówczesny prawodawca uwypuklił, że karze więzienia do lat 

trzech lub aresztu do lat trzech podlega kto czynu opisanego w art. 201 § 1 k.k. z 1932 r. dopuszcza 

się - poprzez złośliwe uchylanie się od wykonania ciążącego na nim obowiązku łożenia  

na utrzymanie osoby uprawnionej, jeżeli obowiązek łożenia na utrzymanie został stwierdzony 

prawomocnym lub podlegającym wykonaniu orzeczeniem sądu.  

Podobnie ustawodawca postąpił w ramach dyspozycji art. 186 § 2 k.k. z 1969 r.,  

gdzie wskazano, że karze podlega także ten, kto dopuszcza się czynu określonego  

w art. 186 § 1 k.k. z 1969 r. względem osoby, co do której obowiązek łożenia w zakresie utrzymania 

stwierdzono prawomocnym lub podlegającym wykonaniu orzeczeniem sądu.  

W obecnym k.k. ustawodawca postanowił, iż sankcji karnej podlegać będzie ten, kto uchyla 

się od wykonania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego określonego wyrokiem sądowym. 

Orzeczenie sądowe zostało w k.k. pozostawione jako źródło powstania obowiązku 

alimentacyjnego również po gruntownej zmianie k.k. dokonanej na mocy ustawy  

z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k. 

S.Hypś296 podnosi m.in., iż zakres obowiązków wynikających z orzeczenia sądowego 

pozostaje niezwykle zróżnicowany i może powstać na podstawie wielu różnego rodzaju przepisów 

(zawartych czy to w prawie rodzinnym czy w cywilnym). 

Występuje znaczna wielość (nie zawsze intuicyjnie typowych) przypadków, na podstawie 

których w orzecznictwie wskazuje się na możność postawienia zarzutów w przedmiocie  

art. 209 k.k. Dobrą egzemplifikację powyższej tezy może stanowić uchwała Izby Karnej SN  

z 7 stycznia 1967 r., w której podniesiono, że osoba od której w myśl prawomocnego orzeczenia 

przyznano rentę dożywotnią w zamian za dożywocie (na podstawie dyspozycji obowiązującego 

  
296 S. HYPŚ, Komentarz do art. 209 k.k., op.cit., s. 1013. 
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wówczas art. 605 k.z.) może ponieść odpowiedzialność karną z tytułu przestępstwa 

niealimentacji297, po uprzednim spełnieniu wymaganych w tym przepisie warunków.  

Na marginesie niniejszych rozważań warto również wskazać, że zgodnie z uchwałą  

SN z 16 kwietnia 1977 r.298 jeżeli w danym wyroku wymieniona została osoba uprawniona  

do odbioru alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego, wypłata świadczeń alimentacyjnych 

następuje do rąk tej osoby. Zmianę osoby uprawnionej do odbioru alimentów w imieniu 

małoletniego ustala się na podstawie odpowiedniego orzeczenia wydanego przez sąd opiekuńczy. 

W momencie powstania ewentualnych wątpliwości w zakresie reprezentacji małoletniego organ 

egzekucyjny lub też organ zobowiązany do wypłaty świadczeń zwraca się o wyjaśnienie  

do sądu opiekuńczego.  

Jednocześnie warto podnieść, że skoro - co do zasady - źródłem obowiązku 

alimentacyjnego pozostaje nadal ustawa to zamieszczanie w opisie czynu z art. 209 § 1 k.k. 

informacji, że chodziło o obowiązek określony „co do wysokości orzeczeniem sądowym”  

nie jest w perspektywie art. 413 § 2 k.p.k. niezbędne299. W myśl bowiem treści art. 413 § 2 k.p.k. 

wyrok skazujący powinien m.in. zawierać dokładne określenie przypisanego oskarżonemu  

czynu oraz jego kwalifikację prawną. 

III.3. Zakres świadczeń alimentacyjnych. 

 Warto ponownie zasygnalizować, że w myśl art. 135 k.r.o. zakres świadczeń 

alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych  

i majątkowych możliwości danego zobowiązanego. Należy dodać, że same przesłanki  

w aspekcie ustalenia świadczeń alimentacyjnych różnią się w zależności od tego, do jakiego  

to kręgu należy uprawniony a do jakiego - ostatecznie - zobowiązany300. 

 Trzeba zauważyć, iż wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka  

(które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie) albo wobec osoby niepełnosprawnej może 

  
297 Treść wzmiankowanego orzeczenia oscylowała wokół zależności pomiędzy art. 605 k.z.  

a art. 201 § 1 k.k. z 1932 r. i art. 201 § 2 k.k. z 1932 r.  
298 Uchwała składu siedmiu sędziów izby cywilnej SN (zasada prawna) z 16 kwietnia 1977 r. w sprawie o sygn. akt III 

CZP 14/77 (OSNCP 1977 nr 7, poz. 106, Legalis nr 20021). 
299 Postanowienie Izby Karnej SN z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 432/18  

(Legalis nr 1918885, Lex nr 2657503).  
300 T. DOMIŃCZYK, Komentarz do art. 135 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,  

red. K. PIASECKI, Warszawa 2011, s. 977. 
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polegać (w całości lub w części) na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie 

uprawnionego (w takim zatem przypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych 

polega na pokrywaniu w całości kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego). 

 Dodatkowo należy podnieść, że na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają: 

➢ świadczenia z pomocy społecznej lub z funduszu alimentacyjnego, podlegające zwrotowi 

przez osobę zobowiązaną do alimentacji; 

➢ świadczenia, wydatki i inne środki finansowe, które to są związane z umieszczeniem 

dziecka w pieczy zastępczej; 

➢ świadczenia wychowawcze; 

➢ świadczenia rodzinne. 

Niemniej, wskazuje się, iż zgodnie z postanowieniem Izby Cywilnej SN  

z 14 września 1965 r.301 dopuszczalne pozostaje wstrzymanie przez komornika sądowego egzekucji 

bieżących alimentów do czasu wyczerpania nadpłaconej przez dłużnika sumy należności 

alimentacyjnej.  

III.4. Pojęcie uchylania się polegające na niewypełnianiu obowiązku. 

 Wskutek nowelizacji (dokonanej ustawą z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k.) do treści  

art. 209 § 1 k.k. zostało wprowadzone obiektywne kryterium w postaci co najmniej trzech 

świadczeń okresowych (równoważne „jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż 

okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące”). Wydaje się, iż tego rodzaju sformułowanie  

w sposób transparentny pozwoli na postawienie zarzutów w przypadku osób podejrzanych  

o popełnienie wskazanego powyżej przestępstwa niealimentacji. 

 Na gruncie powyższego, w zestawieniu z dotychczasowym brzmieniem przepisu należy 

wskazać, iż nastąpiła swoista modyfikacja zakresu kryminalizacji przestępstwa niealimentacji. 

III.4.1. Nieusprawiedliwione uchylanie się. 

 Zastosowanie kryterium obiektywnego pozwoli organom ścigania na łatwiejsze 

  
301 Postanowienie Izby Cywilnej SN z 14 września 1965 r. w sprawie o sygn. akt III CR 162/65 (OSNCP 1966 nr 7-8, 

poz. 120, s. 54, Legalis nr 12420). 
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rozróżnienie czy w danych okolicznościach możliwe jest postawienie sprawcy zarzutu  

w ramach art. 209 § 1 k.k.  

Należy stwierdzić, że materia samego uchylania się jako czynności zawinionej zostanie 

przedstawiona poniżej, w tym miejscu jednak warto zastanowić się nad problemem, jaki 

występował przed (dokonaną ustawą z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k.) nowelizacją struktury 

przestępstwa niealimentacji. Trzeba bowiem wskazać, że w praktyce zdarzały się przypadki, iż 

osoba zobligowana do uiszczania świadczeń alimentacyjnych uiszczała je w wysokościach 

znacznie niższych od ustalonych i tym samym pozostawała bezkarna. 

 W powyższym zakresie warto zwrócić uwagę na treść wyroku SA w Katowicach  

z 13 stycznia 2005 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 455/04302. Mianowicie wskazano tam, że 

uporczywym (na tle ówczesnego art. 209 k.k.) uchylaniem się od płacenia alimentów jest tylko 

taka sytuacja, gdy „sprawca mając ku temu realne i faktyczne możliwości nie płaci i czyni  

to celowo”. Podkreślenia wymaga zwłaszcza fragment wskazanego orzeczenia, iż przesyłanie kwot 

niższych od zasądzonych, z uwagi na konieczność równoczesnego zapewnienia utrzymania siebie 

i dziecka pochodzącego z innego związku - nie może być uznane za uchylanie się od spełnienia 

obowiązku alimentacyjnego.  

Na kanwie powyższej argumentacji dochodziło w praktyce postępowania egzekucyjnego 

do sytuacji kuriozalnych. Wystarczyło bowiem, że dłużnik alimentacyjny wpłacał periodycznie 

(np. co miesiąc) stosunkowo niewielkie kwoty rzędu 20 - 30 zł, by przy miesięcznej racie 

zobowiązania alimentacyjnego nie można mu było postawić zarzutu z tytułu art. 209 § 1 k.k.  

(w brzmieniu sprzed nowelizacji ustawą z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k.). 

 W wyroku z 24 listopada 1970 r. Izba Karna SN w sprawie o sygn. akt V KRN 437/70303 

wskazała, iż uporczywość w uchylaniu się od obowiązku łożenia na utrzymanie osób,  

wobec których istnieje obowiązek alimentowania (czy to z ustawy – jak wówczas wskazywano  

czy na mocy prawomocnego lub podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu), zachodzi w takiej 

sytuacji, w której to zobowiązany (mający obiektywną możliwość wykonywania powyższego 

obowiązku) obowiązku tego nie wykonuje, wykazując przy tym swoją złą wolę. 

 W późniejszym okresie - 9 marca 1995 r. Izba Karna SN w wyroku w sprawie  

o sygn. akt III KRN 29/95304 wskazała, iż czynu stypizowanego w ramach  

  
302 Orzeczenia.ms.gov.pl, OSAKat 2005 nr 1, poz. 4; Legalis nr 71610, Lex nr 147203. 
303 OSNKW 1971 nr 3, poz. 37; Legalis nr 14974, Lex nr 18196. 
304 OSNKW 1995 nr 9-10, poz. 64, s. 70, Legalis nr 29274. 
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art. 186 § 1 k.k. z 1969 r. (tj. ówczesnym przepisie traktującym o przestępstwie niealimentacji) 

dopuszcza się ten tylko, kto „mógłby wykonać ciążący na nim obowiązek, ale nie czyni tego mimo 

realnych możliwości w tym zakresie”. Należy również podnieść, że na kanwie przedmiotowego 

orzeczenia SN skonkludował, że złożona w sprawie rewizja nadzwyczajna przez ówczesnego 

Ministra Sprawiedliwości była trafna z uwagi na fakt, iż nie wyjaśniono wszystkich istotnych 

okoliczności i w związku z tym niezasadne było przypisanie oskarżonemu w sprawie popełnienia 

przestępstwa (zebrane dowody305 nie stwarzały dostatecznych podstaw do ustalenia, iż 

rzeczywiście sprawca uchylał się od wykonania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego). 

 Należy bowiem każdorazowo zauważyć, że w samym sformułowaniu 

nieusprawiedliwionego uchylania się zawarty jest już element negatywnego nastawienia  

w stosunku do obowiązku alimentacyjnego. Warto wskazać, że w pewnym sensie przyjmowanie 

koncepcji usprawiedliwionego czy nieusprawiedliwionego uchylania się (wskazanej  

m.in. przez S.Hypś306) pozostaje trudne do pogodzenia z optyką przyjętą przez samego 

ustawodawcę w ramach nowelizacji art. 209 k.k. ustawą z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k.  

W samym bowiem projekcie ustawy nowelizacyjnej ustawodawca podniósł, że pozostawione 

znamię czasownikowe „uchyla się” stanowi wystarczające kryterium do odseparowania dłużników 

alimentacyjnych, którzy posiadają możność spłaty swoich wymagalnych zobowiązań 

alimentacyjnych, a mimo to tego nie czynią - od tych, którzy nie mają wystarczających możliwości 

i brak jest jakiejkolwiek złej woli z ich strony307.  

 W jednym z nowszych (z zakresu tego rodzaju tematyki) orzeczeń Izby Karnej SN  

- postanowieniu z 7 listopada 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II KK 211/17308 wskazano, 

że „zaniechanie płacenia rat alimentacyjnych na rzecz pokrzywdzonego przez okres co najmniej 

trzech miesięcy w sytuacji, gdy sprawca miał możliwość spełniania świadczeń na rzecz osoby 

uprawnionej, należy uznać za wystarczające dla przypisania przestępstwa niealimentacji,  

  
305 W zakresie problematyki stricte dowodowej należy zwrócić uwagę na treść wyroku Izby Karnej SN  

z 25 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt II KK 221/18 (Prok. i Pr. 2019 nr 1, poz. 6, Legalis nr 1808080;  

Lex nr 2523025).W przedmiotowym orzeczeniu wskazano, iż dyspozycja art. 410 k.p.k. obliguje sąd orzekający  

do oparcia swojego rozstrzygnięcia na wszystkich okolicznościach ujawnionych w toku rozprawy głównej.  

We wskazanym zakresie sąd powinien dostrzegać i uwzględniać wszystkie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy dowody 

oraz wynikające z nich okoliczności faktyczne. Ponadto wzmiankowany obowiązek nie może zostać w sposób 

prawidłowy zrealizowany w konfiguracji, gdy między dowodami (na których opiera się rozstrzygnięcie) istnieją 

sprzeczności niedające się pogodzić.  
306S. HYPŚ, Komentarz do art. 209 k.k., op.cit., s. 1015.  
307 Uzasadnienie ustawy z 23 marca 2017 r.…; s. 4; [Dostęp: 27 maja 2017 r.]. 
308 Legalis nr 1706407, Lex nr 2417590. 
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bez względu na to, jak długo wywołany czynem sprawcy stan się utrzymuje. W rezultacie więc, 

jeśli sprawca przez kolejne - co najmniej trzy miesiące (lub przez dłuższy okres) - w ogóle nie łoży 

na utrzymanie dziecka poprzez płatność rat (zasądzonych wyrokiem sądu) alimentacyjnych 

wymagalnych co miesiąc mając na ten cel środki i kierując się ową (wielokrotnie podkreślaną) złą 

wolą - a przez swoje zachowanie naraża dziecko na niemożność zaspokojenia podstawowych 

potrzeb życiowych, to popełnia przestępstwo niealimentacji z art. 209 § 1 k.k. (w ramach 

ówczesnego brzmienia tego przepisu). Podobnie należy ocenić działanie sprawcy, który tylko 

częściowo spełnia nałożony na niego obowiązek alimentacyjny, bez uzasadnionej przyczyny  

i nacechowany złą wolą (a zatem uiszcza raty w kwotach znacznie niższych  

od zasądzonych lub płaci je niesystematycznie). Karnoprawna ocena jego zachowania nie ulegnie 

zmianie, nawet jeżeli w ostatnim miesiącu tego okresu - spłaci całą zaległość  

wraz z odsetkami. Identycznie, tego rodzaju sytuacja będzie wyglądać od strony prawnej także  

w sytuacji, gdy zaległości alimentacyjne za zarzucany okres zostaną wyrównane dopiero  

w drodze egzekucji komorniczej”309.  

III.4.2. Usprawiedliwione uchylanie się. 

 Warto wskazać, że tak - jak już to zostało wcześniej wzmiankowane - sformułowanie 

usprawiedliwione uchylanie się (akcentowane przez część doktryny) może być w świetle przyjętej 

(ustawą z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k.) koncepcji przestępstwa niealimentacji  

uznane za częściowo niezgodne z założeniami stanowiącymi podstawy nowelizacji.  

Na marginesie niniejszego fragmentu warto wskazać, iż zgodnie z dyspozycją  

art. 5 ust. 3a u.p.o.u.a. decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się  

od zobowiązań alimentacyjnych - nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez 

okres ostatnich sześciu miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań 

alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.  

Dopiero bowiem ustalenie przez organ właściwy w sprawie dłużnika (najczęściej Miejski 

lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), że dłużnik z własnej woli nie wywiązuje się  

z nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego uprawnia organ do podjęcia odpowiednich 

działań dyscyplinujących, włącznie z zainicjowaniem postępowania karnego w przedmiocie 

  
309 Legalis nr 1706407. 
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przestępstwa z tytułu niealimentacji, jak również obciążenie należnością pieniężną  

(oraz sankcją pieniężną) z tytułu wypłaconych wierzycielowi świadczeń w ramach  

tzw. funduszu alimentacyjnego310. 

 Według projektodawcy ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k. w zakresie odseparowania 

rzeczywistych sprawców przestępstwa niealimentacji od osób, które z przyczyn obiektywnych  

nie mogą uiszczać świadczeń (na rzecz których zostały zobligowane wobec osób uprawnionych) 

istotne jest określenie „uchyla się”.  

Jak wskazują bowiem autorzy projektu nowelizującego ustawę karną – w pojęciu uchylania 

się zawarty jest „negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do nałożonego  

na nią obowiązku, sprawiający, że dana osoba nie dopełnia tego obowiązku, mimo że posiada 

obiektywną możliwość jego wykonania”311. 

 Z własnej praktyki egzekucyjnej, autor niniejszej rozprawy doktorskiej może wskazać, iż – 

co wyrazić należy z ubolewaniem – sposobów na wprowadzenie w błąd organu egzekucyjnego  

i udaremnienie egzekucji (a tym samym uczynienie jej bezskuteczną) jest dość dużo.  

Dłużnicy alimentacyjni to często osoby, które nie są skłonne  

do wydatkowania jakichkolwiek kwot względem uprawnionych. Niekiedy zdarzało się bowiem, iż 

argumentacja w tym względzie dotyczyła faktu, iż „przecież i tak kwoty alimentów uiszcza Skarb 

Państwa, a zatem osoby uprawnione nie są pozbawione pomocy finansowej”.  

 Tytułem merytorycznego uargumentowania niniejszego fragmentu rozważań - nad przykrą 

praktyką wprowadzania organu egzekucyjnego w błąd co do rzeczywistego stanu majątkowego 

dłużnika alimentacyjnego - warto podnieść uwagi wyartykułowane w piśmie nadesłanym  

przez Krajową Radę Komorniczą w toku prac legislacyjnych312 nad nowelizacją k.k. z 23 marca 

2017 r. Mianowicie w dokumencie z 22 lutego 2017 r. adresowanym do Zastępcy Szefa Kancelarii 

Sejmu A. Podgórskiego – ówczesny Prezes Krajowej Rady Komorniczej komornik sądowy przy  

SR w Ostrowcu Świętokrzyskim – R. Fronczek wskazał szereg uwag w odpowiedzi na pismo  

z 4 stycznia 2017 r. (znak sprawy: GMS-WP-173-5/17) w zakresie projektu ustawy o zmianie 

  
310 J. IGNACZEWSKI, Komentarz do art. 5 u.p.o.u.a., [w:] Alimenty. Komentarz, red. J. IGNACZEWSKI, Warszawa 2016, 

Legalis/el. 
311 Uzasadnienie ustawy z 23 marca 2017 r…; s. 4 [Dostęp: 17 kwietnia 2017 r.]. 
312 Druk Sejmowy nr 1193 w zakresie projektu nowelizacji ustawy Kodeks karny; 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=0E1775FB59287B13C12580D8005067DF ; [Dostęp: 3 

maja 2017 r.]. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=0E1775FB59287B13C12580D8005067DF
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ustawy – k.k.313. 

 Samorząd komorniczy (w osobie Prezesa Krajowej Rady Komorniczej) – zaznaczył -  

na pierwszej stronie wspomnianego uprzednio pisma (trzeci akapit od góry) iż „wszelkie działania 

mogące przyczynić się do poprawy skuteczności i szybkości egzekucji w sprawach 

alimentacyjnych, zasługują na pełną akceptację”.  

 Jednocześnie warto wyartykułować, że w myśl uchwały powziętej przez skład siedmiu 

sędziów SN (Izby Cywilnej) 30 kwietnia 1991 r.314 zasiłki przyznawane bezrobotnym na podstawie 

ustawy z 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu315 podlegają egzekucji w zakresie określonym  

w przepisach k.p. (art. 833 § 1 i art. 833 § 2 k.p.c.).  

 Warto także podnieść, że w przypadku, w którym to wierzyciel (bez potrzeby) powoduje 

wszczęcie egzekucji, w sytuacji, w jakiej dłużnik alimentacyjny w sposób dobrowolny –  

w wymaganej wysokości oraz w terminach wskazanych w tytule egzekucyjnym – świadczy 

alimenty, to wówczas wierzyciel ten winien samodzielnie ponieść wywołane tym postępowaniem 

koszty egzekucyjne (przynależne organowi egzekucyjnemu). Należy bowiem wskazać, że 

zwolnienie wierzyciela (dochodzącego stosownych roszczeń alimentacyjnych)  

od uiszczenia wymagalnych kosztów sądowych (na podstawie ówczesnego  

art. 111 § 1 pkt 2 k.p.c.), które rozciąga się także w ramach postępowania egzekucyjnego (na mocy 

art. 771 k.p.c.) w przedmiotowej konfiguracji dotyczy jedynie kosztów niezbędnych do celowego 

przeprowadzenia egzekucji (art. 770 k.p.c.). Powyższe wynika z postanowienia Izby Cywilnej  

i Administracyjnej SN z 9 września 1987 r.316  

III.5. Zdolność do wykonania obowiązku (nastawienie psychiczne 

sprawcy). 

 Warto uwypuklić, iż w zakresie przestępstwa niealimentacji wprowadzone zostały  

  
313 Pismo Krajowej Rady Komorniczej z 22 lutego 2017 r. (znak sprawy: KRK/V/31/17); 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/0E1775FB59287B13C12580D8005067DF/%24File/1193-001.pdf ; [Dostęp:  

3 maja 2017 r.]. 
314 Uchwała składu siedmiu sędziów izby cywilnej SN z 30 kwietnia 1991 r. w sprawie  

o sygn. akt III CZP 10/91 (OSNCP 1991 nr 8-9, poz. 101; Legalis nr 27321, Lex nr 3647). 
315 Wspomniany akt normatywny obowiązywał relatywnie krótko, jedynie od 31 grudnia 1989 r.  

do 30 listopada 1991 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 446).  
316 Postanowienie Izby Cywilnej i Administracyjnej SN z 9 września 1987 r. w sprawie o sygn.  

akt III CRN 233/87 (OSNCP 1989 nr 10, poz. 161; Legalis nr 25963, Lex nr 3490). 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/0E1775FB59287B13C12580D8005067DF/%24File/1193-001.pdf
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w 2017 r. istotne zmiany legislacyjne sprowadzające się również do kształtowania strony 

podmiotowej tego czynu zabronionego. 

 Należy zauważyć, że przyjęta przez Sejm RP VIII kadencji  

23 marca 2017 r. nowelizacja k.k. usunęła m.in. znamię czasownikowe „uporczywości” uchylania 

się od obowiązku alimentacji, co w sposób bezpośredni sprawić ma, iż kryteria kwalifikacji  

danego czynu jako przestępstwa staną się bardziej wyraziste. 

 W nauce prawa karnego materialnego wskazuje się, iż strona podmiotowa317  

(zwana też stroną subiektywną przestępstwa)318 obejmuje zjawiska psychiczne, które muszą 

towarzyszyć danej stronie przedmiotowej (zewnętrznemu zachowaniu się sprawcy).  

Powyższe zjawiska psychiczne wyrażają stosunek sprawcy do danego czynu319. W doktrynie 

wskazuje się także, że strona podmiotowa obejmuje ważny zespół zagadnień odnoszący się  

do sfery motywacyjnej działania sprawcy czynu oraz winy320.  

 Warto przytoczyć orzeczenie SN z 14 stycznia 2003 r.321, gdzie wskazano, iż umyślne 

popełnienie danego czynu zabronionego ma miejsce wówczas, gdy zachodzi zamiar bezpośredni 

(tzw. dolus directus)322 lub zamiar ewentualny (tzw. dolus eventualis) w zakresie jego popełnienia. 

Należy podnieść, że istotą zamiaru ewentualnego jest to, iż sprawca przewidując możliwość 

popełnienia danego czynu zabronionego nie chce jednak go popełnić, ale na popełnienie tego czynu 

w konsekwencji się godzi. Natomiast zamiar bezpośredni występuje w sytuacji, kiedy to sprawca 

chce go popełnić, czyli swoją świadomością obejmuje wszystkie znamiona tego czynu 

zabronionego. 

 Należy podnieść, że zdaniem ustawodawcy znamię czasownikowe „uporczywości”  

nie sprzyjało stawianiu zarzutów potencjalnym sprawcom przestępstwa niealimentacji. 

  
317 Ł. ROSIAK, Strona podmiotowa znowelizowanego przestępstwa niealimentacji, «Jurysta» 273-274.07 –  

08/2017, s. 13 – 18.  
318 W doktrynie podkreśla się również fakt, iż świadomość sprawcy ujmuje się niekiedy jako wewnętrzną 

(podmiotową) stronę popełnianego czynu zabronionego, korespondującą z manifestowanym na zewnątrz i dzięki temu 

pozwalającym się obiektywnie zaobserwować zachowaniem. O powyższym wspomina m.in. J. GIEZEK, Świadomość 

sprawcy czynu zabronionego, Warszawa 2013, s. 31.  
319 L. GARDOCKI, Prawo karne…, s. 77. 
320 T. BOJARSKI, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2012, s. 148. 
321Wyrok Izby Karnej SN z 14 stycznia 2003 r. w sprawie o sygn. akt II KKN 273/01 (KZS 2003 nr 8,  

poz. 17, s. 10, Legalis nr 58667). 
322 Ustawodawca wskazuje w ramach dyspozycji art. 9 § 1 k.k., iż czyn popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca  

ma zamiar jego popełnienia, tj. chce go popełnić. W doktrynie podnosi się, że obok samego „chcenia” – czyli decyzji 

woli, która to ukierunkowana jest na dokonanie określonego przestępstwa (co z kolei określa się mianem strony 

woluntatywnej zamiaru, konieczne pozostaje występowanie również strony intelektualnej). O powyższym wspomina 

m.in. S. KRAJNIK, Przesłanki odpowiedzialności w prawie karnym, Toruń 2010, s. 76. 
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 Warto zauważyć, iż znamię czasownikowe „uporczywego uchylania się” nie tylko 

opisywało stronę przedmiotową przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacji,  

lecz również zawierało element subiektywny, który to składa się na stronę podmiotową danego 

przestępstwa. 

 Trzeba dodać, że w orzeczeniu z 5 stycznia 2001 r. SN323 podniósł, iż w ramach  

art. 209 § 1 k.k. ustawodawca posłużył się znamieniem podmiotowo - przedmiotowym 

„uporczywości”, które oznacza, że musi wystąpić wielokrotność zaniechań na przestrzeni 

określonego odcinka czasu. Dodatkowo znamię to wyraża psychiczne nastawienie sprawcy 

uchylającego się od obowiązku wykonania ciążących na nim świadczeń alimentacyjnych - mimo 

(co jest niezwykle istotne) - realnej możliwości ich spełnienia. W podobnym tonie wypowiadał się 

SN we wcześniejszym orzeczeniu z 24 listopada 1970 r.324 (na gruncie stanu prawnego  

z art. 186 k.k. z 1969 r.), gdzie wskazano, iż uporczywość w uchylaniu się od obowiązku łożenia 

na utrzymanie (czy to z mocy ustawy325 czy na mocy prawomocnego lub podlegającego wykonaniu 

orzeczenia sądu) ma miejsce, gdy zobowiązany - mający obiektywną możliwość wykonania 

obowiązku alimentacji - jednak go nie wykonuje, wykazując jednocześnie swoją złą wolę. 

 Natomiast w orzeczeniu z 11 lipca 2002 r. SA w Lublinie326 zaznaczył, że zamiar 

ewentualny (ujęty w dyspozycji art. 9 § 1 k.k.), który to w swojej istocie pozostaje zamiarem 

wynikowym - nigdy nie występuje samodzielnie - lecz zawsze towarzyszy zamiarowi 

bezpośredniemu. Jak podniesiono bowiem w przytoczonym powyżej wyroku – wszelka aktywność 

człowieka (czy to działanie czy jego brak, czyli zaniechanie) sprowadza się do osiągnięcia celu.  

W konsekwencji sam opis czynu zabronionego w ramach zamiaru ewentualnego powinien 

ilustrować do czego oskarżony zmierzał, jakiego rodzaju cel chciał osiągnąć i ostatecznie jaką 

możliwość popełnienia danego czynu zabronionego przewidywał i na co finalnie się godził. 

 Zgodnie z orzeczeniem SN z 6 stycznia 2004 r.327 ustalenia  

  
323 Wyrok Izby Karnej SN z 5 stycznia 2001 r. w sprawie o sygn. akt V KKN 504/00 (OSNKW 2001  

nr 7-8, poz. 57, s.29, Legalis nr 49723). 
324 Wzmiankowany uprzednio wyrok Izby Karnej SN z 24 listopada 1970 r. w sprawie o sygn. akt V KRN 437/70. 
325 Należy wskazać, iż w ramach nowelizacji k.k. z 23 marca 2017 r. ustawodawca zdecydował się na celowe usunięcie 

„ustawy jako samoistnego źródła obowiązku”, argumentując to faktem, iż tak naprawdę jest to „norma pusta  

i w rzeczywistości nie zdarzają się przypadki, w których jedyną i wyłączną podstawą ustaleń organów  

w toku postępowania karnego w zakresie istnienia obowiązku alimentacyjnego, jego formy oraz wysokości byłaby 

ustawa”; Uzasadnienie ustawy z 23 marca 2017 r….; s. 6 ; [Dostęp: 30 kwietnia 2017 r.]. 
326Wyrok SA w Lublinie z 11 lipca 2002 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 143/02 (orzeczenia.ms.gov.pl, OSA 2003  

nr 4, poz. 29, Legalis nr 56588). 
327 Postanowienie Izby Karnej SN z 6 stycznia 2004 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 276/03 (OSNwSK 2004 nr 1,  

poz. 29, Legalis nr 100396). 
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w przedmiocie zamiaru sprawy powinny wynikać z całokształtu (czy to przedmiotowych  

czy podmiotowych) okoliczności. W przypadku, w którym to na podstawie złożonych przez 

oskarżonego wyjaśnień - nie jest możliwe wyinterpretowanie zamiaru sprawcy (to w ramach 

prawidłowego ustalenia rzeczywistego zamiaru) sąd zobligowany jest do sięgnięcia do najbardziej 

uchwytnych oraz widocznych elementów aktywności (bądź jej braku) sprawcy – czyli okoliczności 

przedmiotowych. 

 W orzeczeniu z 26 lutego 1998 r. SA w Lublinie328 wskazał, że nie można w żadnym razie 

domniemywać zamiaru ewentualnego. Tego rodzaju zamiar należy ustalać w oparciu  

o przeżycia psychiczne danego sprawcy. W uprzednio wspomnianym wyroku przytoczono 

również, iż - czy to w doktrynie czy w judykaturze - istnieje zasadna tendencja w aspekcie 

restryktywnego stosowania zamiaru ewentualnego.   

 Dodatkowo warto podnieść, iż w polskim orzecznictwie odrzucana  

jest tzw. psychologiczna teoria winy. Wskazuje na to m.in. wyrok SA w Lublinie  

z 4 czerwca 1998 r.329 We wspomnianym orzeczeniu przytoczono, że sama konstrukcja  

winy w kwestii rozumienia przeżycia psychicznego - zasadniczo uniemożliwia ustalenie 

występujących różnic w zakresie zamiaru ewentualnego a lekkomyślności. Konstrukcja winy  

w ramach polskiego k.k. nie może być sprowadzana jedynie do określonego przeżycia 

psychicznego. Tego typu reakcja w sposób bezpośredni oznaczałaby zgodę na funkcjonowanie 

psychologicznej teorii winy, która to już dawno – jak wskazywał SA w Lublinie – przestała  

być dominująca w ramach teorii prawa karnego.   

 Zasadniczo w doktrynie prawnokarnej pojawiają się trzy koncepcje w sferze strony 

podmiotowej przestępstwa niealimentacji. Chodzi tu mianowicie o możliwość popełnienia czynu 

zabronionego w ramach zamiaru bezpośredniego (I); zarówno w zamiarze bezpośrednim,  

jak i ewentualnym (II) oraz przez zawężenie kryminalizacji niealimentacji poprzez traktowanie 

omawianego przestępstwa jako kierunkowego (III). 

 Wydaje się, iż najbardziej trafna jest koncepcja (prezentowana przez J. Lachowskiego,  

Z. Siwika, M. Szwarczyka – o czym szczegółowo poniżej) popełnienia przestępstwa niealimentacji 

wyłącznie w zamiarze bezpośrednim. 

  
328 Wyrok SA w Lublinie z 26 lutego 1998 r. w sprawie o syn. akt II AKa 15/98 (orzeczenia.ms.gov.pl, OSALub 1998 

nr 2, poz. 17, s. 26, Legalis nr 34400). 
329 Wyrok SA w Lublinie z 4 czerwca 1998 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 73/98 (orzeczenia.ms.gov.pl,  

OSA 1998 nr 4, poz. 25, Legalis nr 34424). 
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W powyższym aspekcie warto podnieść, że (zarówno na gruncie k.k. z 1969 r.  

jak i obecnego k.k. - czy to sprzed nowelizacji z 23 marca 2017 r. czy to już po jej dokonaniu) 

użyte przez ustawodawcę znamię „uchyla się”, będące zabarwione przedmiotowo - pozwala 

stwierdzić, iż ukarany w ramach art. 209 k.k. może zostać jedynie sprawca, który dysponując 

obiektywną możliwością wykonania obowiązku alimentacyjnego nie dopełnia go jednak ze złej 

woli (na co wskazuje m.in. przytoczony uprzednio wyrok Izby Karnej SN z 24 listopada 1970 r.  

w sprawie o sygn. akt V KRN 437/70). 

 Należy również zauważyć, że w orzeczeniu SN330 przyjęto, iż czynu określonego  

w art. 186 § 1 k.k. z 1969 r. dopuścić się może ten tylko, kto mógłby wykonać ciążący na nim 

obowiązek, ale tego nie czyni mimo posiadania realnych możliwości w tym zakresie.  

Również w wyroku z 1 października 1997 r. SN331 skonkludował, że karalność przestępstwa 

stypizowanego w ramach art. 186 § 1 k.k. z 1969 r. uwarunkowana jest ustaleniem samych 

okoliczności określających znamię czasownikowe „uchyla się”, czyli rzutujących w bezpośredni 

sposób na możliwości wykonania nałożonego obowiązku (do czego to potrzebne jest 

zdiagnozowanie realnych przyczyn dotyczących niewywiązywania się z powinności świadczenia).  

Jedynie - gdy przyczyną jest zła wola332 zobowiązanego, która to polega na umyślnym 

ignorowaniu obowiązku, jesteśmy zdolni do ustalenia, iż rzeczywiście uchyla się  

on (czyli sprawca) od wykonania spoczywającego na nim obowiązku. 

 W przypadku zaś w którym to stwierdzimy, że dany sprawca nie mógł w sposób obiektywny 

łożyć na utrzymanie uprawnionego (uprawnionych) to wówczas nie można przypisać 

domniemanemu sprawcy winy, stanowiącej warunek sine qua non odpowiedzialności karnej. 

 Należy podnieść, że J. Lachowski wskazuje, że przestępstwo stypizowane w ramach  

art. 209 § 1 k.k. (sprzed nowelizacji z 23 marca 2017 r.) można popełnić jedynie w zamiarze 

bezpośrednim (podnosząc, iż sprawca tego rodzaju czynu zabronionego uchyla się  

od dostarczania środków utrzymania).  

W poprzednim stanie prawnym (do wspomnianej uprzednio nowelizacji) uporczywość 

  
330 Wyrok Izby Karnej SN z 9 maja 1995 r. w sprawie o sygn. akt III KRN 29/95 (OSNKW 1995 nr 9-10, poz. 64,  

s. 70; Legalis nr 29274, Lex nr 20769). 
331 Wyrok Izby Karnej SN z 1 października 1997 r. w sprawie o sygn. akt IV KKN 297/97 (Prok. i Pr. 1998, nr 2,  

poz. 4, Legalis nr 43311, Lex nr 32252). 
332 O tym, iż problem woli należy do najbardziej spornych zagadnień psychologicznych szeroko traktuje  

W. WOLTER, O czynie jako działaniu lub zaniechaniu przestępnym, «PiP» 5-6/1956, s. 894. 
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wyrażała pewnego rodzaju nastawienie psychiczne, odznaczające się nieustępliwością.  

Według koncepcji V. Konarskiej - Wrzosek wątpliwe wydaje się przyjęcie optyki, w myśl  

której przestępstwo niealimentacji mogłoby być popełnione w zamiarze ewentualnym333. 

 Zdaniem Z. Siwika w poprzednim stanie prawnym (sprzed nowelizacji treści  

art. 209 § 1 k.k.) ustawowe znamię uporczywości określało stronę podmiotową  

poprzez ograniczenie jej do postaci zamiaru bezpośredniego w sferze umyślności334. 

 Również w opinii M. Szwarczyka czyn zabroniony stypizowany w ramach  

art. 209 § 1 k.k. polega na umyślności, najpełniej wyrażającej się na tle zamiaru bezpośredniego. 

Tego rodzaju konstatacja pozostaje wynikiem - określenia przez ustawodawcę - sposobu 

zachowania się każdorazowego sprawcy przestępstwa niealimentacji, którego to postępowanie 

musiało być nacechowane uporczywością przy braku realizacji spoczywającego na nim obowiązku 

łożenia na rzecz osób uprawnionych335. 

 Warto również odnieść się do niezwykle ważnych wytycznych Wymiaru Sprawiedliwości 

z 9 czerwca 1976 r.336, gdzie SN stwierdził m.in., iż uchylanie się  

od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji - ma miejsce  

w konfiguracji, w której to zobowiązany, posiadając obiektywną możliwość wykonania  

tego obowiązku, nie dopełnia go ze swojej złej woli.  

Znamię zaś „uporczywie” należy kwalifikować w kategoriach długotrwałego postępowania 

nacechowanego nieustępliwością (warto podkreślić, iż na skutek wejścia w życie ustawy  

z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k. znamię uporczywości zostało zastąpione obiektywnym kryterium 

równowartości co najmniej trzech świadczeń okresowych, względnie wskazaniem - jeżeli 

opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące337). 

 W ramach uporczywości w uchylaniu się mieliśmy do czynienia ze szczególnie 

rozumianym nastawieniem danego sprawcy, które to wyrażało się w pewnej nieustępliwości 

rozumianej jako chęć postawienia na swoim. Tego rodzaju zachowanie stwarzało wrażenie 

  
333 J. LACHOWSKI, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 

2018, s. 952. 
334 Z. Siwik, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016,  

s. 1294. 
335 M. Szwarczyk, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016,  

s. 606. 
336 Wytyczne wymiaru sprawiedliwości SN z 9 czerwca 1976 r. w sprawie o sygn. akt VI KZP 13/75. 
337 Ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny; 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf ; s. 2 [Dostęp: 

30 kwietnia 2017 r.]. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf
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swoistego dokuczenia nie tylko samej osobie uprawnionej (najczęściej małoletniemu)  

lecz prawnemu opiekunowi (w większości przypadków matce dziecka).  

Częstokroć argumentacja sprawcy przestępstwa niealimentacji pozostaje nielogiczna. 

Należy bowiem zaznaczyć, że nie chodzi tu – w ich ocenie - o zaszkodzenie (poprzez pewien rodzaj 

przemocy ekonomicznej) swoim zstępnym a poprzez zastosowanie specyficznie rozumianej 

sankcji wobec osób dorosłych, które to (z różnych przyczyn) nie pozostają  

już w żadnej faktycznej relacji. 

 Rzeczą oczywistą pozostaje fakt, iż negatywny (nacechowany złą wolą) stosunek sprawcy 

do zarzucanego mu czynu winien być w trakcie stosownego postępowania wykazany 

odpowiednimi dowodami, które to nie mogą budzić niedających się rozstrzygnąć wątpliwości.  

W niniejszym zakresie SN argumentował w orzeczeniu z 17 kwietnia 1996 r.338, gdzie 

wskazano, iż w samym pojęciu „uchyla się” (a zatem bez swoistego dodatku w postaci 

„uporczywości”) mieści się już negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej  

do wykonania nałożonego na nią obowiązku, który sprawia, że mimo obiektywnej możliwości  

jego wykonania – sprawca obowiązku tego jednak nie wypełnia, gdyż wypełnić go nie chce  

lub też całkowicie zlekceważył swoją postawą obowiązek nałożony wyrokiem sądu  

(i właśnie ten negatywny stosunek – tak jak to było wskazane uprzednio, powinien być wykazany 

stosownymi dowodami).  

Przejawem winy w ramach czynu polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacji 

może być np. świadome porzucenie swojej dotychczasowej - dobrze płatnej pracy 

 - i wybór zatrudnienia na gorszych warunkach, gdzie zachodzić może podejrzenie, iż część 

wymagalnego wynagrodzenia przekazywana jest w sposób bezpośredni pomiędzy pracodawcą  

a pracownikiem (co - przynajmniej teoretycznie - pozostaje poza kontrolą organów podatkowych). 

 Należy poczynić dygresję, iż znamię czasownikowe uporczywości choć nie występuje 

dosłownie w ramach nowelizacji k.k. z 23 marca 2017 r., to jednak zostało zilustrowane 

określeniem równowartości co najmniej trzech świadczeń okresowych (albo jeżeli opóźnienie 

zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące). 

 Warto zatem wskazać, iż zła wola to bezpośrednie artykułowanie przez danego sprawcę 

negatywnego stosunku w relacji do wykonywania nałożonego na niego obowiązku w zakresie 

  
338 Postanowienie Izby Karnej SN z 17 kwietnia 1996 r.  w sprawie o sygn. akt II KRN 204/96 (KZS 2012 nr 3A,  

poz. 493, Legalis 510020). 
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alimentów. Tego rodzaju trwałe339, ustawiczne podtrzymywanie swojego stanowisko,  

mimo nawet obiektywnej wiedzy o tym, iż to czego sprawca dokonuje albo też zaniecha pozostaje 

wysoce naganne. Przestępstwo niealimentacji jest bowiem przestępstwem trwałym, na co wskazuje 

m.in. uchwała SN (powzięta jeszcze w okresie k.k. z 1932 r.) z 3 maja 1967 r.340 gdzie wprost 

podniesiono, iż niniejszy występek jest przestępstwem trwałym341, polegającym na wytworzeniu  

i utrzymywaniu stanu zabronionego przez ustawę (utrzymywanie takiego stanu należy do istoty 

samego przestępstwa). Stan ten trwa bowiem tak długo, dopóty utrzymuje go sam sprawca  

albo dopóki stan ten nie zostanie przerwany przez kogoś innego lub jakiekolwiek działanie 

zewnętrzne. 

Niemniej, warto podnieść, że – choć przestępstwo niealimentacji jest przestępstwem 

trwałym (z uwagi na fakt, iż polega na wywołaniu, a następnie utrzymaniu określonego skutku 

przestępczego) – to, jeżeli między okresami „uporczywej” niealimentacji wystąpi przerwa  

lub przerwy wywołane chociażby tym, że zobowiązany nie był w stanie wykonać nałożonego  

na niego obowiązku albo osoba uprawniona do alimentacji nie znajdowała się w tym czasie  

w sytuacji zagrożenia, to wówczas konieczna do rozważenia wydaje się konstrukcja czynu ciągłego 

lub ciągu przestępstw, z tym zastrzeżeniem, że mając na względzie wymóg pierwszego  

z powołanych przepisów (tj. „z góry powziętego zamiaru”) w rzeczywistości w grę wchodzić  

może jedynie instytucja ciągu przestępstw, pod warunkiem spełnienia wymogu krótkich odstępów 

czasu lub pozostawania poszczególnych przestępstw niealimentacji w realnym zbiegu342.  

 Należy także wyartykułować, iż pewna grupa przedstawicieli doktryny prawniczej  

(m.in. L. Gardocki, A. Tobis, K. Buchała) rozważa popełnienie czynu zabronionego niealiementacji 

  
339 Warto nadmienić, że przestępstwo stypizowane w art. 209 § 1 k.k. jest przestępstwem trwałym. Do istoty bowiem 

czynu niedozwolonego polegającego na niealimentacji należy wielokrotność zachowań – co w praktycznym wymiarze 

przejawia się w postaci nieuiszczaniu kolejnych, wymagalnych rat alimentacyjnych.  

Na powyższe wskazuje m.in. M. KRÓLIKOWSKI, Prawo …, s. 287 oraz m.in. wyrok Izby Karnej SN  

z 9 listopada 2011 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 321/11 (OSNwSK 2011 nr 1, poz. 2050; Legalis nr 499656, Lex  

nr 1044059) oraz postanowienie Izby Karnej SN z 29 października 2015 r. w sprawie o sygn. akt II KK 288/15 (KZS 

2017 nr 1, poz. 12, Legalis nr 1360068, Lex nr 1918814).  
340 Uchwała składu siedmiu sędziów Izby Karnej SN z 3 maja 1967 r. w sprawie o sygn. akt VI KO 54/64 (OSNKW 

1967 nr 10, poz. 98, Legalis nr 537680). 
341 Stanowisko aprobujące w stosunku do powziętej uchwały wyraził m.in. H. RAJZMAN, argumentując, że pogląd  

SN należy uznać za trafny, skoro przestępstwo niealimentacji uznane jest za skutkowe (materialne) dokonane przez 

doprowadzenie do niedostatku – uchylający się od wykonania ciążącego na nim obowiązku wytwarza, a następnie  

w sposób sprzeczny z prawem stanu tego nie koryguje (nie usuwa), chociaż ma ku temu sposobność. Tego rodzaju 

stanowisko prezentuje H. RAJZMAN, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego 

materialnego (II półrocze 1967 r.), «NP» 24.5/1968, s. 811.  
342 Wyrok Izby Karnej SN z 5 marca 2015 r. w sprawie o sygn. akt III KK 414/14 (KZS 2015 nr 6, poz. 14, Legalis  

nr 1231789, Lex nr 1665592).  
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zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym.  

Wskazani powyżej autorzy w sposób dychotomiczny ilustrują winę - odseparowując  

ją od tzw. strony czynności sprawczej i samego skutku przestępstwa (który to sprowadza się  

do niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osoby bądź osób uprawnionych).  

Trudno jednak zgodzić się ze stanowiskiem jakoby zaniechanie w przedmiocie płatności 

alimentów mogło być objęte zamiarem bezpośrednim, natomiast sam skutek przestępstwa (czyli  

w ramach art. 209 § 1 k.k. sprzed nowelizacji z 23 marca 2017 r. oraz w znowelizowanym  

art. 209 § 2 k.k.) polegający na niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - 

zamiarem ewentualnym.  

Trzeba zasadniczo podnieść, że zaprezentowana powyżej konstrukcja pozostaje zasadna  

do przyjęcia jedynie dla tzw. przestępstw kwalifikowanych przez następstwo (przy przyjęciu 

instytucji winy kombinowanej, wskazanej w treści dyspozycji aktualnie obowiązującego k.k.,  

a ściślej rzecz ujmując art. 9 § 3 k.k., której to egzemplifikacją niech będzie chociażby  

zamiar uszkodzenia ciała w połączeniu ze skutkiem śmiertelnym objętym winą nieumyślną343). 

 Istnieje również koncepcja (L. Falandysz), w myśl, której to przestępstwo niealimentacji 

odznacza się tzw. zamiarem bezpośrednim zabarwionym (czyli dolus directus coloratus). Warto 

jednak wskazać, iż do znamion czynu zabronionego polegającego na niealimentacji w żadnym  

to razie nie należy ani pobudka, ani motyw, ani cel (w tym też znaczeniu nie jest to przestępstwo 

kierunkowe). 

 Zasadne pozostaje przyjęcie, iż czyn zabroniony pod groźbą kary opisany przez 

ustawodawcę w art. 209 k.k. może zostać popełniony z zamiarem bezpośrednim. Prawidłowe 

sklasyfikowanie strony podmiotowej niealimentacji jest konieczne do odseparowania przestępstwa 

od deliktu cywilnego (polegającego na obiektywnym niepłaceniu zasądzonych alimentów). 

 W dyspozycji art. 804 § 1 k.p.c. ustawodawca przyjął, że sądowy organ egzekucyjny jakim  

jest komornik sądowy nie bada („nie jest uprawniony do badania”) ani zasadności,  

ani wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. W zakres wskazanego przepisu 

wpisuje się orzeczenie SA w Lublinie z 1 sierpnia 2012 r.344, gdzie zaznaczono, iż w związku  

z powyższą zasadą - jej refleksem pozostaje obowiązek organu rentowego podporządkowania się 

  
343 M. BUDYN-KULIK, B. MICHALSKI, S. PIKULSKI, J. POTULSKI; Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, [w:] 

Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. System Prawa Karnego. Tom 10, Warszawa 2016,  

red. J. WARYLEWSKI, Legalis/el. 
344 Wyrok SA w Lublinie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 1 sierpnia 2012 r. w sprawie  

o sygn. akt III AUa 588/12 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 704894). 
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dokonanemu zajęciu, czyli potrącaniu ze świadczenia emerytalnego należności objętych zajęciem 

(przy uwzględnieniu reguł wynikających z dyspozycji art. 140 oraz treści art. 141 u.e.r.f.u.s.). 

 Reasumując - trzeba podkreślić, że istotne jest wyodrębnienie strony podmiotowej 

przestępstwa niealimentacji, tak by w konsekwencji odróżnić czyn zabroniony  

od tzw. deliktu cywilnego. Samo bowiem wskazanie długotrwałego zalegania z płatnościami 

alimentów na rzecz osoby uprawnionej nie może być wystarczające do postawienia zarzutów  

w ramach dyspozycji art. 209 k.k. (zarówno przed ustawą nowelizującą z 23 marca 2017 r.,  

jak i obecnie).  

Warto dodatkowo zasygnalizować, że ustalenie winy powinno stanowić metaforyczną 

„tamę” przed stawianiem zarzutów w każdym przypadku, w którym to doszłoby  

do niewywiązywania się przez danego dłużnika alimentacyjnego ze swoich wymagalnych  

(do niedawna w ramach „uporczywości”, od momentu zaś wejścia w życie ustawy  

z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k.) zobowiązań względem strony uprawnionej (w sferze zaległości 

w rozmiarze co najmniej trzech świadczeń okresowych albo opóźnienia zaległego świadczenia  

w konfiguracji świadczenia innego niż okresowe o co najmniej trzy miesiące). 

 Pozostawienie znamienia czasownikowego „uchylania się” (w którym to umiejscowiona 

jest również strona podmiotowa345 przestępstwa, czyli „pewnego rodzaju” stosunek psychiczny 

sprawcy do zarzucanego mu czynu) pozwala na wyeliminowanie automatyzmu - jaki to podczas 

obrad Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach 23 lutego 2017 r. – zarzucany  

był procedowanemu projektowi346.  

Trzeba bowiem zgodzić się ze stanowiskiem przedstawionym przez zastępcę dyrektora 

Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej T. Szafrańskiego, iż znamię uchylania się  

jest subiektywnie zorientowanym i nie chodzi w tym miejscu o sam fakt niepłacenia (nieuiszczania 

żądanych kwot), ale o zawiniony brak płatności w konfiguracji, gdy istnieje możliwość zapłaty347.  

Jeżeli ktoś np. prowadzi działalność gospodarczą (która stanowi jego jedyne źródło 

utrzymania) i wskutek nieprzewidzianych okoliczności (np. z uwagi na działanie siły wyższej)  

jego dochody zostały zredukowane (co obiektywnie jest możliwe do zweryfikowania)  

  
345 Wyrażająca się w winie umyślnej sprawy (zabarwionej na gruncie k.k. z 1932 r. specyficznym czynnikiem  

w postaci złośliwości a następnie - na gruncie k.k. z 1969 r. i obecnie obowiązującego k.k. sprzed nowelizacji  

z 23 marca 2017 r. – uporczywości). O powyższym wspomina R. Pusz, op. cit. s. 1451. 
346 Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach /nr 33/, posiedzenie z 23 lutego 2017 r.; 

http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy8.nsf/wgskrnr/NKK-33 ; [Dostęp: 20 kwietnia 2017 r.]. 
347 Ibidem.  

http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy8.nsf/wgskrnr/NKK-33
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to wówczas nie mamy do czynienia z czymś takim jak uchylanie się i taka osoba nie popełnienia 

przestępstwa (nie podlega odpowiedzialności karnej). Należy uwypuklić, iż w stosunku  

do każdego „uczciwego” dłużnika alimentacyjnego. który to jednak znajdzie się w sytuacji 

działania vis maior – przepis art. 209 k.k. nie będzie miał zastosowania z uwagi na znamię  

„uchyla się”.  

Sformułowanie „uchyla się” - wskazując kolokwialnie - oznacza, że dany sprawca nie płaci, 

choć może a nie w żadnym razie, że nie płaci, gdy nie może348. Brak w tym znaczeniu 

jakiegokolwiek automatyzmu w działaniu organu mającego za zadanie zweryfikować czy zasadne 

byłoby postawienie sprawcy przestępstwa określonego zarzutu349. Wydaje się jednak, że tego 

rodzaju znamię czasownikowe może powodować w dalszym ciągu (tak jak miało  

to miejsce przy „uporczywości”) zasadnicze problemy natury interpretacyjnej. 

Trzeba bowiem wyartykułować, że kanwą dla „uporczywości”, tak samo, jak w obecnym 

stanie prawnym dla „uchylania się” pozostaje pewna nieustępliwość dłużnika alimentacyjnego, 

nacechowana złą wolą.  

Jedynie na marginesie należy zaznaczyć, że w judykaturze wypracowana została 

okoliczność, iż ramy postępowania jurysdykcyjnego pozostają określone przez zdarzenie 

historyczne opisane w akcie oskarżenia350. Niemniej, jeżeli prokurator wyraził wolę ścigania 

oskarżonego za wszystkie zachowania składające się na zarzucane przestępstwo ciągłe  

  
348 W tym miejscu warto przytoczyć tezę wyroku SA w Białymstoku – II Wydział Karny  

z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 62/15 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1263333,  

Lex nr 1730142), który stwierdził, iż nie można przyjąć by oskarżony nie interesował się dzieckiem i nie zaspokajał 

jego potrzeb w konfiguracji, w której to - pomimo ukrywania się przed obliczem wymiaru sprawiedliwości - 

przekazywał matce dziecka paczki z ubraniem, przyborami szkolnymi czy pieniądze na zakup najdrobniejszych rzeczy 

zaspokajających bieżące potrzeby dziecka, ale czynił powyższe za pośrednictwem poszczególnych członków rodziny 

i co za tym idzie matka dziecka nie miała wiedzy w zakresie tego, iż bieżąca pomoc pochodziła właśnie od oskarżonego 

ojca dziecka. W tego rodzaju konfiguracji SA w Białymstoku przyjął, że oskarżony utrzymywał kontakt z dzieckiem, 

przekazywał na bieżąco potrzebne rzeczy, wręczał upominki oraz systematycznie (choć w kwotach obiektywnie rzecz 

ujmując stosunkowo niewielkich – bo po 50 zł) dokonywał wpłat na urzędowy rachunek bankowy komornika 

sądowego prowadzącego przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. Oceniając wskazane powyżej spectrum działań 

oskarżonego Sąd orzekający zaakcentował, że nie można dojść do wniosku by oskarżony alimentów nie płacił,  

a tym bardziej by czynił to w sposób (wówczas wymagany w treści dyspozycji art. 209 § 1 k.k.) - uporczywy.  

Bowiem jak słusznie wskazał SA w Białymstoku „uporczywym uchylaniem się od płacenia alimentów jest jedynie 

taka sytuacja, gdy sprawca, w sytuacji, gdy ma do tego realne i faktyczne możliwości nie płaci zasądzonych  

na rzecz osoby uprawnionej alimentów i czyni to jednocześnie w sposób celowy”.  
349 Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach /nr 33/, posiedzenie z 23 lutego 2017 r…. 
350 Postanowienie Izby Karnej SN z 6 listopada 2013 r. w sprawie o sygn. akt V KK 322/13, Legalis nr 742135.  

Ponadto należy podnieść, że w postępowaniu karnym obowiązuje zasada niezmienności przedmiotu procesu, 

ograniczonego ramami faktycznymi czynu zarzuconego. Jej konsekwencją jest wymóg, by przypisany czyn mieścił 

się w granicach zdarzenia faktycznego objętego zarzutem, tj. by nie uległa zmianie podstawa faktyczna 

odpowiedzialności prawnej (wyrok z 20 września 2002 r. Izby Karnej SN w sprawie o sygn. akt V KKN 112/01, Prok. 

i Pr. 2003 nr 2, poz. 1, Legalis nr 56137, Lex nr 55225). 
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(czego wyrazem jest wskazanie w akcie oskarżenia), iż zachowania czynione przedmiotem zarzutu 

„spina klamra łączności“ określona w art. 12 k.k., wówczas sąd orzekający może uwzględnić  

w opisie czynu przypisanego także i te zachowania, które wprost wskazane nie zostały,  

i to niezależnie od tego, w jakiej dacie zostały popełnione351. 

III.6. Przesłanka uporczywości uchylania. 

 Bardzo istotnym elementem aktualnej konstrukcji przestępstwa niealimentacji pozostaje 

fakt usunięcia przez ustawodawcę znamienia czasownikowego w postaci „uporczywości”352.  

W obecnym brzmieniu przepisu sprawca bowiem „jedynie” uchyla się od wykonania ciążącego  

na nim obowiązku alimentacji (już nie w sposób „uporczywy” jak to miało miejsce  

na tle poprzedniej treści przepisu czy na bazie art. 186 k.k. z 1969 r., brak jest również swoistego 

zamiennika uporczywości jakim była „złośliwość” w ramach przestępstwa niealimentacji 

stypizowanego w art. 201 k.k. z 1932 r.). 

 Zdaniem ustawodawcy znamię czasownikowe wyrażające się w „uporczywości”353,  

jak i sformułowanie w zakresie „narażenia osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia 

podstawowych potrzeb życiowych” generowały wiele kontrowersji zarówno w ramach doktryny 

jak i orzecznictwa, co nie sprzyjało stabilności orzeczeń oraz nie przyczyniało się do pełnej 

karnoprawnej ochrony osób pokrzywdzonych354. W związku z powyższym pierwsze uprzednio 

wskazane znamię zostało w ogóle wyeliminowane z nowego brzmienia przepisu art. 209 k.k., 

drugie zaś zostało przeniesione do kwalifikowanej postaci niealimentacji opisanej w ramach  

  
351 Wyrok Izby Karnej SN z 27 października 2009 r. w sprawie o sygn. akt II KK 45/09 (OSNwSK 2009 nr 1,  

poz. 2122; Legalis nr 453449).  
352 W orzecznictwie wskazuje się, że znamię uporczywości ma charakter przedmiotowo – podmiotowy. Mianowicie 

od strony podmiotowej chodzi o pewną wielokrotność zaniechań danego sprawcy w przeciągu pewnego odcinka czasu, 

natomiast od strony podmiotowej chodzi o psychiczny stosunek sprawcy do obowiązku alimentacyjnego wyrażający 

się w konsekwentnym nierealizowaniu tego obowiązku, pomimo jednak (co niezwykle istotne) „realnej możliwości 

jego spełnienia”. Tego rodzaju stanowisko uwidacznia się np. w wyroku SN z 5 stycznia 2001 r.,  

o sygn. akt V KKN 504/00, gdzie przytoczono, iż uporczywość jest „antynomią jednorazowego czy nawet 

kilkukrotnego zaniechania dokonanego przez sprawcę”. 
353 Warto nadmienić, iż w stanie prawnym, sprzed nowelizacji art. 209 k.k. na mocy ustawy  

z 23 marca 2017 r. ustawodawca posługiwał się terminem „uporczywie uchyla się”, jednak nigdzie jednoznacznie  

nie podawał legalnej definicji tego znamienia (lukę tą wypełniało orzecznictwo). W tym zakresie pomocne okazało się 

szczególnie zastosowanie wytycznych Wymiaru Sprawiedliwości z 9 czerwca 1976 r. wydanych w sprawie o sygn. 

akt VI KZP 13/75, jak również wyrok Izby Karnej SN z 27 lutego 1996 r., w sprawie o sygn. akt II KRN 200/95  

(Prok. i Pr. 1996, nr 10, poz. 8), gdzie wyraźnie wskazano, że poprzez termin „uporczywie” rozumie się długotrwałe  

i powtarzalne działanie, które to nacechowane jest zarówno złą wolą jak i nieustępliwością. 
354 Uzasadnienie ustawy z 23 marca 2017 r…; s. 2 [Dostęp: 17 kwietnia 2017 r.]. 
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art. 209 § 1a k.k. 

 Warto również w tym miejscu wskazać na wytyczne wymiaru sprawiedliwości  

SN z 9 czerwca 1975 r. w sprawie o sygn. akt VI KZP 13/75, gdzie zaznaczono m.in., że uchylanie 

się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji zachodzi wtedy, gdy 

zobowiązany, mając obiektywną możliwość wykonania tego obowiązku, nie dopełnia go jednak 

wskutek swojej złej woli. „Uporczywe” zaś uchylanie oznacza (wg wskazanego orzeczenia SN) 

długotrwałe postępowanie nacechowane nieustępliwością.  

W przypadku zaś nowelizacji art. 209 k.k. mamy do czynienia z zamianą znamienia 

„uporczywości” na obiektywne kryterium zaległości stanowiącej równowartość co najmniej trzech 

świadczeń okresowych (względnie, jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe 

wynosi co najmniej trzy miesiące). 

 Ponadto trzeba zaznaczyć, iż zgodnie z wyrokiem Izby Karnej SN  

z 3 lipca 2007 r.355 jednym ze znamion przestępstwa niealimentacji na tle art. 209 § 1 k.k.  

sprzed nowelizacji k.k. z 23 marca 2017 r. była uporczywość uchylania się od obowiązku 

alimentacyjnego, a zatem wystąpienie po stronie sprawcy złej woli polegającej na umyślnym 

uchylaniu się od tej powinności, mimo obiektywnych możliwości jej wykonywania.  

 Zgodnie z orzeczeniem SA w Lublinie z 12 września 2001 r.356 przestępstwo niealimentacji 

jest czynem o znamionach zbiorowych, którego istota polega na wielokrotnym zaniechaniu 

wykonywania obowiązków alimentacyjnych na utrzymanie osoby najbliższej (wyrażona w treści 

art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. przeszkoda procesowa – res iudicatae – może występować, gdy okresy 

uporczywego uchylania się od obowiązku świadczeń alimentacyjnych – ustalone w kolejno 

rozpoznawanych sprawach – pozostają identyczne i pokrywają się ze sobą  

lub gdy okres określony w kolejnej sprawie został w całości objęty skazaniem w sprawie 

rozpoznawanej poprzednio, prawomocnie już zakończonej357). Wskazuje się, iż jest  

to przestępstwo trwałe358 z uwagi na fakt, że sprawca swoim zachowaniem wywołuje stan 

  
355 Wyrok Izby Karnej SN z 3 lipca 2007 r. w sprawie o sygn. akt III KK 144/07 (Legalis nr 165627, Lex nr 307769). 
356 Postanowienie SA w Lublinie z 12 września 2001 r. w sprawie o sygn. akt II AKo 161/01 (Postanowienie SA  

w Lublinie z 12 września 2001 r. w sprawie o sygn. akt II AKo 161/01; orzeczenia.ms.gov.pl, OSA 2001, nr 12,  

poz. 90; Legalis nr 51630, Lex nr 49346).  
357 Wyrok Izby Karnej SN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II KK 222/17 (Prok. i Pr. 2017 nr 10, poz. 4, 

Legalis nr 1650950, Lex nr 2337346). 
358 Stanowi o tym m.in. wyrok Izby Karnej SN z 14 grudnia 2001 r. w sprawie o sygn. akt  

II KKN 37/01 (Prok. i Pr. 2002 nr 9, poz. 5, Legalis nr 54948, Lex nr 51602), wyrok Izby Karnej SN z 17 stycznia 

2002 r. w sprawie o sygn. akt II KKN 45/01 (Legalis nr 59411, Lex nr 53020), wyrok Izby Karnej SN z 27 lutego 2002 
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bezprawny i utrzymuje go następnie przez dłuższy czas. W przypadku niealimentacji występuje 

tzw. jedność prawna czynu, która z punktu widzenia osądu oraz reakcji karnej nakazuje 

wielokrotność – rozciągniętych w czasie – zachowań sprawcy traktować jako jeden czyn 

zabroniony (czyn taki stanowi integralną całość i nie może być dzielony i rozstrzygany  

w oddzielnych postępowaniach). Również w doktrynie prawnokarnej zaznacza się, że do grupy 

przestępstw trwałych należy przestępstwo niealimentacji359.  

Biorąc powyższe pod uwagę w przypadku zaistnienia obiektywnej (niezawinionej; 

spowodowanej siłą wyższą) niemożności łożenia na utrzymanie wyłączone będzie przypisanie 

sprawcy winy, stanowiącej konieczny warunek odpowiedzialności karnej. Tytułem egzemplifikacji 

SN360 wskazał, iż do tego rodzaju okoliczności, które wyłączają umyślność w zakresie zaniechania 

wykonywania obowiązku alimentacyjnego należy pozbawienie wolności danej osoby,  

na której tego rodzaju obowiązek spoczywa, o ile oczywiście taka osoba nie ma w tym okresie 

możliwości zarobkowania (np. w ramach placówki penitencjarnej w której się znajduje)  

lub innych źródeł majątkowych (nieruchomości, ruchomości, wierzytelności etc.),  

z jakich możliwa by była realizacja należności pieniężnych. 

III.7. Częściowa realizacja świadczenia. 

Na wstępie warto raz jeszcze wskazać, że przesyłanie kwot niższych od zasądzonych  

(a zatem częściowa realizacja świadczenia alimentacyjnego), z uwagi na konieczność 

równoczesnego zapewnienia utrzymania siebie i dziecka pochodzącego z innego związku nie może 

  

r. w sprawie o sygn. akt IV KKN 474/01 (Legalis nr 66194, Lex nr 564847), wyrok Izby Karnej SN z 6 maja 2002 r. 

w sprawie o sygn. akt V KK 10/02 (Legalis nr 59514, Lex nr 53910) oraz np. wyrok Izby Karnej SN z 19 października 

2004 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 316/04 (OSNwSK 2004 nr 1, poz. 1841, Legalis nr 140020, Lex nr 163165), 

gdzie podniesiono, że w przypadku przestępstw trwałych, jak np. przestępstwo uporczywej (ówcześnie) niealimentacji 

– występek ten jest dokonany, ale jeszcze niezakończony, póki utrzymywany jest przez sprawcę stan bezprawny. 

Dalsza uporczywa niealimentacja po wyroku skazującym może zostać sklasyfikowana jako nowe przestępstwo.  

W podobnym tonie utrzymane było orzeczenie SA w Gdańsku z 11 sierpnia 1999 r. w sprawie o sygn. akt II AKo 

199/99 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 48210, Lex nr 42876), w którym to postanowieniu zaznaczono, iż 

przestępstwo niealimentacji należy do tzw. przestępstw wieloczynnościowych, którego czas popełnienia determinuje 

czas dokonania ostatniego z czynów składających się na realizację jego znamion; dalsze (po wyroku skazującym za 

przestępstwo niealimentacji) sprowadzenie przez sprawcę stanu, o jakim mowa w art. 209 § 1 k.k., stanowi nowe 

przestępstwo. Wskazana argumentacyjna pozostaje ciągle aktualna (na co wskazuje m.in. postanowienie Izby Karnej 

SN z 25 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 611/19 (Legalis nr 2479756, Lex nr 3054698). 
359 A. PIACZYŃSKA, Częściowe cofnięcie wniosku o ściganie w zakresie temporalnym, «Prokuratura i Prawo» 5/2012, 

Legalis. R.A.STEFAŃSKI, Modyfikacja zarzutów, «Prok. i Pr.» 12/2013, Legalis. 
360 Wyrok Izby Karnej SN z 18 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt III KK 422/17 (KZS 2018 nr 6, poz. 27; 

Legalis nr 1692536, Lex nr 2390674). 
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zostać uznane za uchylanie się od spełnienia obowiązku alimentacyjnego361. Wydaje się, iż z uwagi 

na względy chociażby humanitarne362 należy podzielić wskazany powyżej pogląd.  

Trudno byłoby bowiem wskazać złą wolę dłużnika alimentacyjnego w sytuacji,  

w której to stara się on proporcjonalnie rozdysponować uzyskiwane przychody na rzecz wszystkich 

osób, w stosunku to do których powinien świadczyć alimenty. Niemniej, trzeba podnieść, że 

częściowe spełnianie przez dłużnika alimentacyjnego nałożonego na niego obowiązku  

bez uzasadnionej przyczyny z jednoczesnym nacechowaniem złej woli - uzasadnia interwencję 

karną363.  

Warto zauważyć, iż na podstawie dyspozycji art. 2 ust. 2 u.p.o.u.a. za bezskuteczną 

egzekucję uważa się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie 

wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zarówno zaległych jak i bieżących zobowiązań 

alimentacyjnych. Podobnie za bezskuteczną egzekucję uważa się także niemożność wszczęcia  

lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności (a zatem nie jest to katalog 

enumeratywny) z powodu: 

➢ braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 

➢ braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania 

dłużnika alimentacyjnego za granicą.  

 W kontekście omawianego przepisu trzeba uznać, że dobrowolna wpłata przez dłużnika 

alimentacyjnego, z pominięciem komornika sądowego, do rąk matki wierzycieli alimentacyjnych 

(czyli ich przedstawicielki ustawowej) pewnej kwoty środków pieniężnych na poczet istniejących 

zaległości alimentacyjnych nie uprawnia do przyjęcia sformułowania tego rodzaju, iż egzekucja 

stała się skuteczna364.  

Niemniej, warto zaznaczyć, że zgodnie z orzeczeniem WSA z siedzibą w Kielcach  

  
361 Wzmiankowany uprzednio wyrok SA w Katowicach z 13 stycznia 2005 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 455/04. 
362 Zgodnie z art. 3 k.k. kary oraz inne środki karne przewidziane w k.k. stosuje się z uwzględnieniem zasad 

humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka.   
363 J. KOSONOGA, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A.STEFAŃSKI, Warszawa 2021, 

Legalis/el.  
364 Powyższe wynika z wyroku WSA z siedzibą w Łodzi z 31 stycznia 2013 r. w sprawie  

o sygn. akt II SA/Łd 927/12 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1168896). 
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z 8 kwietnia 2015 r.365 wyliczenie z art. 2 pkt 2 a i b u.p.o.u.a. dotyczące przesłanek uznania  

za bezskuteczną egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter jedynie przykładowy, na co wskazuje 

zastosowany przez ustawodawcę zwrot „w szczególności”. Skoro postępowanie w aspekcie 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych z takich czy innych przyczyn nie doprowadziło  

do skutecznej egzekucji należności alimentacyjnych, to nie było przeszkód w zakresie ustalenia, 

że w danym stanie faktycznym - egzekucja okazała się bezskuteczna w myśl wzmiankowanego 

uprzednio przepisu.  

 Warto jednocześnie podnieść, że wdrożony system definicji legalnych, który to został 

zaaplikowany do u.p.o.u.a. zadecydował o tym, iż ustawodawca wyraźnie odseparował regulacje 

zawarte w u.p.o.u.a. od u.ś.r. Tego typu dychotomia nie była możliwa na gruncie obowiązywania 

ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732)366. Dodatkowo należy podnieść, że w myśl uchwały  

Izby Cywilnej SN z 1 lipca 1974 r.367 okoliczność tego rodzaju, że zgodnie z dyspozycją  

art. 1083 § 1 k.p.c. zasądzone alimenty mogą być egzekwowane jedynie w części – automatycznie 

nie przekłada się na fakt zmiany na podstawie art. 130 k.r.o. orzeczenia w przedmiocie 

zasądzonych alimentów. Zgodnie bowiem z art. 1083 § 1 k.p.c. dochody wskazane w ramach 

dyspozycji art. 831 § 1 pkt 2 k.p.c. (tj. sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele,  

tj. w szczególności stypendia, wsparcia, subwencje na cele oświatowe, kulturalne lub artystyczne) 

podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części (60%).  

III.8. Zaspokajanie potrzeb uprawnionego dzięki innym czynnikom niż 

alimentacja a fakt wypełniania znamion czynu zabronionego z art. 209 k.k. 

 W ramach art. 209 § 1a k.k. ustawodawca stworzył kwalifikowany skutkiem typ 

przestępstwa niealimentacji (pierwotnie w ramach zapisu projektu ujęty jako  

  
365 Wyrok WSA z siedzibą w Kielcach z 8 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II Sa/Ke 231/15 (Legalis nr 1261590, 

Lex nr 1760248). 
366 J. IGNACZEWSKI, Komentarz do art. 2 u.p.o.u.a., [w:] Alimenty. Komentarz, red. J. IGNACZEWSKI, Warszawa 2016, 

Legalis/el.  
367 Uchwała Izby Cywilnej SN z 1 lipca 1974 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 41/74 (OSNCP 1975 nr 5,  

poz. 76, Legalis nr 18131). 
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art. 209 § 2 k.k.)368. Warto podkreślić, iż to właśnie do brzmienia dyspozycji tego przepisu zostało 

przeniesione nieostre określenie „narażenia osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia 

podstawowych potrzeb życiowych”.  

 Projektodawca uznał, że kryminalizacja w ramach art. 209 § 1 k.k. odbywać winna się  

na bazie jasnych i obiektywnych kryteriów (jak równowartość co najmniej trzech świadczeń 

okresowych), podczas gdy w ramach przepisu przewidującego wyższą sankcję dozwolone  

jest użycie wyrażeń nieostrych, wymagających szczegółowej analizy zgromadzonego materiału 

dowodowego, gdzie nie da się jednoznacznie i w miarę szybko określić czy rzeczywiście doszło 

do narażenia danej osoby na niemożność zaspokojenia jej podstawowych potrzeb życiowych. 

 Ustawodawca wskazał, iż zaostrzonej odpowiedzialności podlegać będzie sprawca, który 

poprzez fakt, iż nie uiścił wymagalnego świadczenia (uchylenie się od wykonania obowiązku 

alimentacyjnego, jeżeli łączna wysokość powstałych z tego tytułu zaległości stanowi 

równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych), określonego w art. 209 § 1 k.k.  

naraził osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 

 W istocie jednak ten kwalifikowany typ przestępstwa niealimentacji może budzić pewne 

wątpliwości. Wydaje się bowiem, iż tego rodzaju brzmienie art. 209 § 1a k.k. w komparycji  

do treści art 209 § 1 k.k może powodować, iż de facto osoby lepiej sytuowane będą podlegały 

„jedynie” odpowiedzialności karnej na podstawie łagodniejszego typu znowelizowanego ustawą  

z 23 marca 2017 r. przestępstwa niealimentacji. 

 Przykładowo chociażby tzw. osoba majętna, która to jednak dopuściła się powstania 

zaległości w wysokości co najmniej trzech świadczeń okresowych względem osoby uprawnionej 

(przyjmijmy na potrzeby niniejszych rozważań, że również dobrze sytuowanej materialnie) będzie 

podlegać odpowiedzialności karnej jedynie w ramach przepisu przewidującego łagodniejszą 

sankcję niż art. 209 § 1a k.k. czyli dyspozycji art. 209 § 1 k.k.,  

a zatem opcji, gdzie maksymalna sankcja karna wynosi jeden rok kary bezwzględnego 

pozbawienia wolności.  

Natomiast osoba żyjąca skromnie, która to również dopuściła się powstania zaległości  

w wysokości co najmniej trzech świadczeń okresowych w stosunku do osoby uprawnionej (także 

żyjącej na skromnej stopie życiowej) przez co osoba zobowiązana naraziła ją na niemożność 

zaspokojenia jej podstawowych potrzeb życiowych – podlegać będzie sankcji wynikającej  

  
368 Uzasadnienie ustawy z 23 marca 2017 r…; s. 5 [Dostęp: 19 kwietnia 2017 r.]. 
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z art. 209 § 1a k.k., gdzie maksymalna kara wynosi dwa lata pozbawienia wolności.  

Niemniej, w niniejszym zakresie ważne pozostanie ujęcie samego pojęcia podstawowych 

potrzeb życiowych, które jest nieostre i każdorazowo podlega ocenie w zależności od przypadku 

danej osoby. 

 Na tle dotychczasowego brzmienia dyspozycji art. 209 k.k. (sprzed nowelizacji k.k. 

dokonanej ustawą z 23 marca 2017 r.) w orzecznictwie wskazano, że stanu zagrożenia 

spowodowanego niepłaceniem rat alimentacyjnych nie niweluje fakt, iż w pewnym zakresie 

potrzeby osoby uprawnionej zaspokajała matka (a zatem osoba współzobowiązana do łożenia  

na utrzymanie osoby małoletniej), jeżeli sama kosztem swoich potrzeb świadczyła ponad swoje 

zobowiązanie. Na podobnej zasadzie rzecz dotyczy rodziców, siostry oskarżonego (a więc osoby 

nieobciążonej obowiązkiem utrzymania akurat tej osoby małoletniej), funduszu alimentacyjnego 

czy ośrodka pomocy społecznej369. 

 W doktrynie370 przyjmuje się, iż przestępstwo z art. 209 § 1 k.k. (w brzmieniu sprzed 

nowelizacji z 23 marca 2017 r.) jest przestępstwem materialnym, warunkiem zaś jego dokonania 

było to, by uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego spowodowało skutek w postaci narażenia 

pokrzywdzonego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb uprawnionego371  

(w zakresie sprzed nowelizacji z 23 marca 2017 r. wspomniana kwestia dotyczyła art. 209 § 1 k.k., 

obecnie zaś dotyczy art. 209 § 1a k.k.).  

Warto podnieść, że w doktrynie poddaje się w wątpliwość czy podział przestępstw  

na materialne372 i formalne jest uzasadniony. P. Nowak373 rozważa powyższą kwestię m.in przez 

pryzmat tego, iż każdy czyn zabroniony stypizowany w ustawie karnej niejako w sposób 

automatyczny musi wyrażać pewną przyczynowość. Czyn bowiem zabroniony znajduje 

  
369 Wyrok SA we Wrocławiu – II Wydział Karny z 16 marca 2016 r., w sprawie o sygn. akt. II Aka 7/16 

(orzeczenia.ms.gov.pl, KZS 2016 nr 10, poz. 73, Legalis nr nr 1445826, Lex nr 2025526). 
370 K. Majchrzak, Przestępstwo..., s. 157. 
371 M. Królikowski, Prawo karne..., s. 285. Autor zwraca uwagę na orzeczenie SN z 29 maja 2012 r. wydane w sprawie 

o sygn. akt II KK 106/12 (OSNKW 2012 nr 10, poz. 107, s. 46; Legalis nr 492192, Lex nr 1223801), gdzie – ponadto 

co zaznaczono uprzednio - zauważono,  iż zachowanie polegające na uporczywym uchylaniu się od ciążącego  

na sprawcy obowiązku opieki (dotyczącego zapewnienia pielęgnacji i całodobowej opieki przez okres dwóch 

pierwszych tygodni każdego miesiąca) nad matką  nie wyczerpuje znamienia „uchylania się“ od obowiązku łożenia 

na utrzymanie osoby uprawnionej. Dodatkowo SN orzekł, że zdecydowanie czym innym jest uchylanie się od 

obowiązku „pielęgnacji i całodobowej opieki domowej” nad osobą uprawnioną (czynność niematerialna) i uchylanie 

się od obowiązku „łożenia na utrzymanie” takiej osoby (czynności o charakterze materialnym).  
372 Na fakt, iż czyn zabroniony w art. 209 k.k. § 1 k.k. (przed nowelizacją z 23 marca 2017 r.) jest przestępstwem 

materialnym wskazuje m.in. wzmiankowany uprzednio wyrok SN z 29 maja 2012 r. w sprawie  

o sygn. akt II KK 106/12. 
373 P. NOWAK, O skutkowości przestępstw formalnych, «Zeszyty Prawnicze» 14.1/2014, s. 171-172. 
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odzwierciedlenie w otaczającej nas rzeczywistości (zostaje niejako uzewnętrzniony),  

inaczej doszłoby chociażby do złamania istotnej rzymskiej zasady stanowiącej, że sam 

nieuzewnętrzniony  zamiar nie jest karalny (myśli nie podlegają karze - cogitationis poenam nemo 

patitur). 

Należy wskazać, że w ramach orzecznictwa SN istotne miejsce odgrywa problematyka  

tzw. obiektywnego przypisania skutku w zakresie przestępstw materialnych374  

(niewątpliwie przestępstwo niealimentacji przed nowelizacją z 23 marca 2017 r. art. 209 k.k.  

było przestępstwem materialnym, zaś po nowelizacji z 23 marca 2017 r. z pewnością jest nim  

typ kwalifikowany tego przestępstwa stypizowany w ramach art. 209 § 1a k.k.). Warto nadmienić, 

że 3 czerwca 2004 r. SN wydał postanowienie375, w którym wskazał, że skutek danego czynu 

zabronionego może urzeczywistniać się także w zwiększeniu stopnia narażenia człowieka  

na bezpośrednio niebezpieczeństwo utraty życia, które to wystąpiło już wcześniej, ale jeśli 

zarzuconym sprawcy zachowaniem jest nieumyślne zaniechanie ciążącego na oskarżonym 

obowiązku zapobiegnięcia skutkowi, to warunkiem pociągnięcia oskarżonego  

do odpowiedzialności karnej jest obiektywne przypisanie mu takiego skutku.  

Warunek będzie zaś spełniony wtedy, gdy zostanie dowiedzione, że pożądane zachowanie 

alternatywne, polegające na wykonaniu przez oskarżonego spoczywającego na nim obowiązku, 

zapobiegłoby realnemu i znacznemu wzrostowi stopnia tego narażenia. Stan faktyczny 

wzmiankowanego orzeczenia dotyczył dyspozycji art. 160 k.k., czyli narażenia danej osoby  

na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.  

W tym miejscu warto również zauważyć, że zgodnie z wyrokiem SA w Poznaniu  

z 16 grudnia 1996 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 407/96376 okoliczność, że fundusz alimentacyjny 

pokrywa zaliczkowo należne kwoty alimentacyjne, które zostały zasądzone od dłużnika, 

uchylającego się od ich uiszczenia - nie zmienia w żaden sposób faktu, że samo ich niepokrywanie 

przez danego sprawcę może wypełniać także znamię narażenia pokrzywdzonych na niemożność 

zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Pomoc bowiem z funduszu alimentacyjnego 

  
374 M. BIELSKI, Prawnokarne przypisanie skutku w postaci konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo – uwagi  

na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2004 r., V KK 37/04, «PS» 14.4/2005, s. 119. 
375 Postanowienie SN z 3 czerwca 2004 r. w sprawie o sygn. akt V KK 37/04 (OSNKW 2004, nr 7-8, poz. 73, s. 29, 

Legalis nr 64560). 
376 Orzeczenia.ms.gov.pl, OSA 1997 nr 4, poz. 18, s. 25; Legalis nr 34174, Lex nr 30197.  
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działa w taki sam sposób, jak każda inna pomoc od osób niezobowiązanych377, które to kierując 

się pobudkami natury humanitarnej umożliwiały egzystencje osobom pokrzywdzonym. 

Podobnie należy podnieść, iż okoliczność tego rodzaju, że jedno z rodziców, które łoży  

na utrzymanie dziecka – świadcząc ponad ciążący na nim z mocy ustawy obowiązek, zaspokaja  

w ten sposób podstawowe potrzeby życiowe dziecka, nie może w żaden sposób stanowić 

okoliczności wskazującej, że dziecko nie zostało narażone na niemożność zaspokojenia 

podstawowych potrzeb życiowych378. 

III.9. Wsparcie Państwa w zapewnieniu kosztów utrzymania 

uprawnionego do alimentów. 

 Przyczyn niskiej egzekucji świadczeń alimentacyjnych jest wiele. Przede wszystkim należy 

rozpocząć od obiektywnych powodów nieuiszczania świadczeń alimentacyjnych. Głównym z nich 

jest brak środków materialnych. Wprawdzie poziom rejestrowanego bezrobocia w Polsce  

jest obecnie na stosunkowo niskim poziomie379; niemniej, znaczna liczba obywateli naszego 

państwa otrzymuje niskie lub bardzo niskie wynagrodzenie co w relacji do istotnych wydatków 

związanych z kosztami utrzymania sprawia, że nie są oni w stanie - z prozaicznego powodu braku 

środków materialnych – uiszczać świadczeń alimentacyjnych380. 

  
377 W judykaturze SN wskazuje się, że zaspokajanie potrzeb życiowych przez np. osoby trzecie do tego 

niezobowiązane, a nawet współzobowiązane, nie wyłącza ustawowych znamion występku określonego w dawnym  

art. 209 k.k. (obecnie art. 209 § 1a k.k.). Na powyższe wskazuje postanowienie wydane przez Izbę Karną SN  

z 29 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KS 35/18 (Legalis nr 1871069, Lex nr 2612836).  
378 O powyższym stanowi wyrok Izby Karnej SN z 20 lipca 1971 r. w sprawie o sygn. akt V KRN 259/71 (OSNPG 

1971 nr 12, poz. 239, Legalis nr 15568). 
379 Bezrobocie w Polsce od września do listopada 2018 r. wynosiło 5,7% by ostatecznie w grudniu 2018 r. minimalnie 

wzrosnąć do 5,8% a w grudniu kolejnego roku opaść do 5,2% a następnie znowu zacząć rosnąc począwszy od stycznia 

i lutego 2020 r. (próg każdorazowo 5,5%) Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990 – 2020; 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-

latach-1990-2020,4,1.html [Dostęp: 20 kwietnia 2020 r.]. Należy wskazać, iż generalnie stopa bezrobocia w Polsce 

(przez wiele lat) spadała – np. bezrobocie rejestrowane w sierpniu 2016 r. wyniosło 8,4%. Stopa bezrobocia  

w październiku 2019 r. znajdowała się na poziomie najniższym od lutego 2003 r., kiedy to oscylowało na poziomie 

20,7%. Warto jednak pamiętać, iż istnieje pewna grupa obywateli naszego kraju, którzy w ogóle nie rejestrują się  

w urzędach pracy, często żyjąc w tzw. finansowej szarej strefie. Ponadto trzeba również wziąć pod uwagę fakt 

pojawienia się istotnego zagrożenia recesją spowodowaną przez światową pandemię SARS-CoV-2, ogłoszoną 

oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia 11 marca 2020 r., http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-

emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic ;  

[Dostęp: 20 kwietnia 2020 r.]. 
380 Ł. ROSIAK, Nowelizacja…, op. cit., s. 108. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w okresie styczeń 2010 – styczeń 2020381.  

Rok (styczeń każdego roku).  Stopa bezrobocia  

2020 5,5% 

2019 6,1% 

2018 6,8% 

2017 8,5% 

2016 10,2% 

2015 11,9% 

2014 13,9% 

2013 14,2% 

2012 13,2% 

2011 13,1% 

2010 12,9% 

 

 

W obecnej ustawie zasadniczej, w przeciwieństwie chociażby do art. 19 ust. 1 Konstytucji PRL 

– brak jest zapisów o obowiązku pracy. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza pozwala 

niestety w zbyt dużym zakresie na wykorzystywanie cywilnoprawnych umów (najczęściej umowy 

- zlecenia lub umowy o dzieło) do pracy w warunkach typowych dla umowy o pracę.  

Częste omijanie (z różnych powodów) przez pewną grupę „pracodawców” elementarnych 

zasad w zakresie zatrudniania pracowników prowadzi do pauperyzacji polskiego społeczeństwa, 

niestabilności ekonomicznej oraz rozprzestrzeniania się refleksu swoistego naginania prawa przez 

samych pracowników zmierzających częstokroć w konsekwencji nawet do ukrywania -  

  
381 Stopa bezrobocia rejestrowanego… [Dostęp: 16 maja 2020 r.]. 
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i tak przeważnie niskich - dochodów przed organami władzy publicznej. 

Kolejna przyczyna niskiego stopnia ściągalności świadczeń alimentacyjnych382 to wciąż 

szereg ograniczeń w kwestii egzekucji tych należności. Naturalnie należy wskazać, że 

ustawodawca w wielu przepisach chociażby k.p. czy k.p.c. uprzywilejował383 roszczenia 

alimentacyjne przed postępowaniami innego rodzaju384. Wydaje się, że zasadne byłoby pogłębienie 

tego nurtu chociażby poprzez wyłączenie ze sfery ograniczeń egzekucji sum oraz świadczeń  

w naturze wyasygnowanych na pokrycie kosztów w ramach tzw. podróży służbowych dłużnika 

alimentacyjnego385. Ponadto - w dalszym ciągu w zakresie świadomości społecznej dłużników 

alimentacyjnych dominuje niestety silne poczucie próby oszukania egzekutora sądowego. 

Niemniej, warto mieć na uwadze, że dłużnicy wprowadzają w błąd nie sam organ egzekucyjny  

a wierzycieli (najczęściej własne dzieci)386. 

 Dodatkowo warto wskazać, że sądowy organ egzekucyjny jest podmiotem, który w sposób 

istotny może wpływać na fakt uruchomienia instytucji ewentualnego ścigania sprawcy  

z tytułu przestępstwa niealimentacji.  

Należy, wszakże zaznaczyć, iż konieczne przy ubieganiu się o przyznanie świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego pozostaje wykazanie – w ramach postępowania przed odpowiednim 

  
382 M. GERSDORF, Efektywność egzekucji roszczeń alimentacyjnych oraz sądowe dochodzenie ojcostwa: wybrane 

problemy, Warszawa 1976, s. 5. 
383 P. CIOK, Prawne aspekty egzekwowania roszczeń alimentacyjnych przynależnych małoletnim dzieciom w polskim 

postępowaniu egzekucyjnym, [w:] Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym, E. KABZA,  

K. KRUPA – LIPIŃSKA (red.), Toruń 2016, s. 95. 
384 Warto w niniejszym zakresie wskazać chociażby na dyspozycje art. 87 k.p. gdzie z sum egzekwowanych na mocy 

tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentów można potrącić aż 60% wynagrodzenia  

a w przypadku potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż 

świadczenia alimentacyjne „jedynie” 50%. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na 

pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Na gruncie natomiast przepisów procedury cywilnej trzeba 

zaznaczyć, iż podobne uprzywilejowanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych niesie ze sobą dyspozycja art. 1025 

k.p.c. opisująca tzw. gradacje zaspokojenia wierzycieli kwotą uzyskaną z egzekucji przy tworzeniu planu podziału 

wyegzekwowanych przez komornika sądowego - należności. Na czele kolejności zaspokojenia pozostają koszty 

egzekucyjne, podczas gdy już na drugim miejscu znajdują się należności alimentacyjne, inne należności zaś de facto 

znajdują się na pozycji ósmej. 
385 Komornicy: niepłacenie alimentów to przemoc ekonomiczna; http://www.rp.pl/artykul/1188003-Komornicy—

nieplacenie-alimentow-to-przemoc-ekonomiczna.html; [Dostęp: 19 października 2016 r.]. 
386 Należy w pełni podzielić pogląd wyrażony w doktrynie sprowadzający się do tego, iż sankcja jawi się jako koszt  

a każdorazowy potencjalny sprawca (w przypadku art. 209 k.k. jest to zobowiązany do alimentacji) dokonuje swoistej 

kalkulacji na etapie własnego procesu decyzyjnego. Sankcja optymalna (dobrana we właściwy sposób) może  

w znacznym zakresie wywierać wpływ na kształtowanie się relacji - specyficznej opłacalności - wejścia na drogę 

niezgodnego z prawem działania a faktycznego wypełnienia przez sprawcę znamion czynu zabronionego.  

M. SZCZEPANIEC, Teoria ekonomiczna w prawie karnym, Warszawa 2012, s. 383. 

http://www.rp.pl/artykul/1188003-Komornicy
http://www.rp.pl/artykul/1188003-Komornicy--nieplacenie-alimentow-to-przemoc-ekonomiczna.html
http://www.rp.pl/artykul/1188003-Komornicy--nieplacenie-alimentow-to-przemoc-ekonomiczna.html
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organem387 – bezskuteczności egzekucji388. Zgodnie zaś z art. 2 pkt 2 u.p.o.u.a. za bezskuteczną 

egzekucję uważa się m.in. taką egzekucje w wyniku to której w okresie ostatnich dwóch miesięcy 

nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zarówno bieżących jak i zaległych alimentów (jest 

to legalna definicja tej instytucji). 

 Niealimentacja jako występek godzi w szereg podstawowych wartości, które ukształtowały 

współczesne społeczeństwo. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania demokratycznego 

państwa prawnego, w którym to osoby uchylające się od swoich wymagalnych zobowiązań  

- w tym w szczególności zobowiązań alimentacyjnych - pozostawałyby bezkarne.  Dodatkowo brak 

odpowiednich środków materialnych powoduje m.in. istotne trudności w procesie wychowawczym 

małoletniego i de facto może narażać na negatywne oddziaływanie ze strony sfery przestępczej389. 

 Należy również spojrzeć na zjawisko niealimentacji z czysto ekonomicznego punktu 

widzenia. W doktrynie prawa karnego przewija się pogląd, iż problematyka kosztów w procesie 

karnym jest trudniejsza od kosztów w ramach procesu cywilnego (z uwagi na fakt występowania 

w procesie karnym postępowania przygotowawczego – inkwizycyjnego390), z pewnością  

zaś wydatki jakie Skarb Państwa, a zatem wszyscy obywatele płacący podatki ponoszą z tytułu 

uchylania się przez zobowiązanych od alimentacji są niezwykle wysokie.  

 

Liczba osób otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego według wysokości 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego391. 

Kwota Przeciętna miesięczna liczba 

(w tys.) 

Struktura 

Do 100 zł 2,1 0,7% 

Od 100,01 zł do 200 zł 23,3 7,5% 

  
387 Warto w tym zakresie zaznaczyć, że zasadniczo postępowanie w materii świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

prowadzi organ właściwy dla wierzyciela (w zależności od miejsca zamieszkania – prezydent miasta, burmistrz  

albo wójt). Aczkolwiek należy podnieść, iż wskazany uprzednio organ może upoważnić do prowadzenia spraw  

w sferze świadczeń alimentacyjnych swojego zastępcę, pracownika urzędu albo chociażby kierownika ośrodka 

pomocy społecznej. 
388 A. KORCZ-MACIEJKO, Art. 2 u.p.o.u.a., [w:] Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz, 

red. A. KORCZ-MACIEJKO, Warszawa 2014, Legalis/el., [Dostęp: 29 października 2016 r.]. 
389 Ł. ROSIAK, Nowelizacja…, op. cit., s. 111. 
390 T. KANTY, Kilka uwag dotyczących kosztów procesu karnego i ich ponoszenia przez oskarżonego, «Palestra» 

9/2016, s. 80. 
391 Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2015 r.  

https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow ; [Dostęp: 17 

maja 2020 r.].  

https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow
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Od 200,01 zł do 300 zł 74,7 23,8% 

Od 300,01 zł do 400 zł 98,4 31,4% 

Od 400,01 zł do 500 zł 114,7 36,6% 

 

 

W powyższym ujęciu mamy bowiem do czynienia nie tylko z kosztami procesu  

(a ściślej rzecz ujmując co najmniej dwóch procesów, tj.: cywilnego w kwestii zasądzenia 

alimentów oraz karnego w przedmiocie przestępstwa niealimentacji), wydatkami z funduszu 

alimentacyjnego (do 500 zł miesięcznie na każde dziecko w przypadku stwierdzonej 

bezskuteczności egzekucji alimentów392) lecz również pobytu w zakładzie karnym  

czy nawet takimi środkami które teoretycznie obciążają dłużnika ale bardzo często pozostają 

niemożliwe do ściągnięcia (jak np. wnioski o wyasygnowanie przez określony SR - przy którym 

działa komornik sądowy - środków z tytułu wydatków gotówkowych niezbędnych do prowadzenia 

  
392 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym  

do alimentów w 2014 r., 

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/fundusz%20al

imentacyjny/Informacja%20o%20realizacji%20ustawy%20o%20pomocy%20osobom%20uprawnionym%20do%20a

limentow%20w%202014%20r..pdf, [Dostęp: 8 listopada 2016 r.]. Warto nadmienić, że chociażby w 2014 r.  

tzw. wydatki na obsługę zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniosły  

119,1 miliona złotych i były o 7,5 % wyższe od analogicznych z 2013 r. Natomiast wydatki na świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego wyniosły aż 1,5 miliarda złotych i były o 1,4 % wyższe niż te z 2013 r. Natomiast ostatnio dostępne 

dane ze strony wspomnianego wyżej Ministerstwa z 2015 r. (opublikowane w czerwcu 2016 r.) wskazują, iż w relacji 

do 2014 r. łączne wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiły około 1,48 mld zł, skuteczność działań 

podjętych wobec dłużników alimentacyjnych wyniosła 6,04% wobec 8,3% w 2014 r. - Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2015 r., 

https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow ; [Dostęp: 10 

lutego 2019 r.]. 
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Przeciętna miesięczna liczba (w tys.) Struktura

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/fundusz%20alimentacyjny/Informacja%20o%20realizacji%20ustawy%20o%20pomocy%20osobom%20uprawnionym%20do%20alimentow%20w%202014%20r..pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/fundusz%20alimentacyjny/Informacja%20o%20realizacji%20ustawy%20o%20pomocy%20osobom%20uprawnionym%20do%20alimentow%20w%202014%20r..pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/fundusz%20alimentacyjny/Informacja%20o%20realizacji%20ustawy%20o%20pomocy%20osobom%20uprawnionym%20do%20alimentow%20w%202014%20r..pdf
https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow
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postępowania egzekucyjnego393). 

Działania podejmowane przez gminy w stosunku do dłużników oraz ich skuteczność394.  

Działanie Liczba 

podejmowanych 

działań 

Skuteczność 

podejmowanych 

działań 

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji 

mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń 

alimentacyjnych (pochodzących z wywiadu 

alimentacyjnego oraz z oświadczenia majątkowego). 

80 197 14,02% 

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji 

mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń 

alimentacyjnych (pochodzących z rodzinnego wywiadu 

alimentacyjnego). 

9 650 4,65% 

Zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w 

urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy. 

17 787 8,10% 

Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie 

aktywizacji zawodowej dłużnika. 

36 982 8,27% 

Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych. 

64 370 6,31% 

Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

44 161 6,35% 

Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone 

w art. 209 § 1 k.k. 

52 622 5,82% 

Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy 

dłużnika alimentacyjnego. 

30 384 5,92% 

Wystąpienie z powództwem w przedmiocie ustalenia 26 34,6% 

  
393 Powyższa czynność była możliwa na podstawie art. 40 ust. 3 u.o.k.s.i.e. (ustawa ta obowiązywała do  

31 grudnia 2018 r.).  
394 Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2015 r.  

https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow ; [Dostęp: 17 

maja 2020 r.]. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow
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alimentów od innych osób 

Informacje przekazywane do sądu o bezczynności lub 

opieszałości komornika sądowego 

45 2,22% 

Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji 

gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach 

dłużnika alimentacyjnego w przypadku powstania 

zaległości za okres dłuższy niż pół roku. 

205 091 2,32% 

Ogółem 541 315 6,04% 

W powyższym kontekście warto wskazać, iż już w 1974 r. ówczesny sejm uchwalił u.f.a., 

który to akt normatywny powoływał fundusz założony wraz z początkiem kolejnego roku. W myśl 

preambuły wyżej wymienionego aktu normatywnego kreującego przedmiotowy fundusz – 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Liczba podejmowanych działań

Skuteczność podejmowanych działań

Działania podejmowane przez gminy w stosunku 
do dłużników oraz ich skuteczność

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń
alimentacyjnych (pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz z oświadczenia majątkowego).

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń
alimentacyjnych (pochodzących z rodzinnego wywiadu alimentacyjnego).

Zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy.

Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.

Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych.

Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 k.k.

Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
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stworzony został on w celu wzmożenia opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się  

w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń 

alimentacyjnych oraz zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. 

 Zgodnie z art. 2 wskazanej ustawy - dysponentem funduszu alimentacyjnego pozostawał 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych395. Zgodnie zaś z dyspozycją art. 4 ust. 2 wspomnianego aktu 

normatywnego świadczenia z funduszu wypłacane były zwykle w kwocie bieżących alimentów, 

jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie na każde dziecko (co pozostaje aktualne do dziś).  

 Warto dodać, że ówcześnie (na gruncie obowiązującego wtenczas stanu prawnego) 

wskazywano, iż „uruchomienie w Polsce funduszu alimentacyjnego jest jednym z wyraźnych 

kroków na drodze realizacji nowej polityki społecznej państwa (…) Fundusz alimentacyjny  

ma służyć tym najbardziej potrzebującym. Jednakże od innych form pomocy państwa wyróżnia  

go w szczególności to, że jest przeznaczony na poprawę sytuacji materialnej rodziny  

i ma umożliwiać prawidłowe jej funkcjonowanie w lepszych warunkach materialnych (…) 

uruchomiony od 1 stycznia 1975 r. winien rozwiązać w sposób radykalny problem uchylania się 

od alimentów. Jego działanie jest bowiem dwukierunkowe. Z jednej strony stałe świadczenia z tego 

funduszu służą zaspokojeniu niezbędnych potrzeb uprawnionych (…) z drugiej zaś - utworzenie 

tego funduszu oznacza wzmożenie odpowiedzialności członków rodziny za wypełnianie  

ich obowiązków alimentacyjnych. Państwo bowiem wypłacając uprawnionym świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego przyjęło równocześnie na siebie egzekucję wypłacanych kwot od osób 

zobowiązanych. Z tą chwilą realizacja obowiązku alimentacyjnego przestała być, jak gdyby sprawą 

- prywatną - między uprawnionym a zobowiązanym”396.  

 Jednocześnie warto podkreślić, że w okresie – ponad ośmiu lat - od stycznia  

1975 r. do kwietnia 1983 r. z pomocy funduszu alimentacyjnego skorzystało blisko ćwierć miliona 

osób uprawionych do alimentacji ze 120 000 rodzin.  

Świadczenia zaś z przedmiotowego funduszu były wypłacane aż w 98,5% przypadków  

na rzecz dzieci. W tym też zakresie przyjmowało się niekiedy w literaturze przedmiotu, iż jest  

to faktycznie „fundusz pomocy dzieciom”. Warto także zasygnalizować, że 10 kwietnia 1983 r. 

  
395 W myśl wyroku Izby Karnej SN z 5 stycznia 2001 r. w sprawie o sygn. akt V KKN 259/00 (OSNKW 2000  

nr 9-10, poz. 83; Legalis nr 48464, Lex nr 43440) w postępowaniu karnym w przedmiocie art. 209 § 1 k.k. Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, jako podmiot wypłacający uprawnionemu świadczenia z funduszu alimentacyjnego,  

nie jest „zakładem ubezpieczeń”, który na podstawie dyspozycji art. 49 § 3 k.p.k. uważany byłby za pokrzywdzonego.  
396 J. KLIMEK, op. cit., s. 7. 
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świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 92 686 osób397.  

Po ponad dwudziestu dziewięciu latach - na bazie ustawy o świadczeniach rodzinnych - 

wzmiankowany uprzednio fundusz alimentacyjny został zlikwidowany (niemniej, egzekucje  

na rzecz tzw. likwidatora funduszu alimentacyjnego prowadzone są w dalszym ciągu). Zgodnie 

bowiem z art. 63 ust. 1 w zw. z art. 63 ust. 3 u.ś.r. z dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy 

fundusz alimentacyjny przeszedł w stan tzw. likwidacji a jego likwidatorem został prezes Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych - w zakresie spraw o świadczenia z funduszu, do których prawo 

powstało przed wejściem w życie ustawy.  

Na podstawie art. 7 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych  

oraz zaliczce alimentacyjnej398 ekwiwalentem świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

stała się zaliczka przysługująca osobie uprawnionej do ukończenia przez nią osiemnastego roku 

życia albo w przypadku, gdy uczyła się ona w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 

dwudziestego czwartego roku życia.  

Wskazywano wówczas, iż „nowa regulacja w znacznie wierniejszy sposób odpowiada 

współczesnym konstytucyjnym wymogom wynikającym ze społecznej funkcji rodziny  

i obowiązków osób, które tą rodzinę założyły (…) zadania organów administracji publicznej  

w pierwszym rzędzie polegać mają na dążeniu do przywrócenia zachwianych relacji 

alimentacyjnych, a dopiero bezskuteczność zmierzających do tego środków prawnych - na zasadzie 

wyjątku - uprawnia osobę oczekującą świadczenia alimentacyjnego, do publicznoprawnego 

zamiennika”399.  

 Pod koniec V kadencji Sejmu III RP został reaktywowany – choć w nieco zmienionej wersji 

– fundusz alimentacyjny400 na mocy u.p.o.u.a. W doktrynie wskazuje się, iż powtórne wdrożenie 

do systemu świadczeń publicznych funduszu alimentacyjnego stanowiło wynik m.in. społecznego 

niezadowolenie z funkcjonowania tzw. systemu zaliczkowego. 

Warto nadmienić, że fundusz jest systemem wspierania osób uprawnionych  

do otrzymywania alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa (Skarbu Państwa,  

czyli de facto z podatków wszystkich osób płacących podatki). 

  
397 Ibidem, s. 8. 
398 Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej  

(Dz. U. Nr 86 poz. 732).   
399 W. MACIEJKO, Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna. Komentarz, 

Warszawa 2007, s. 7. 
400 J. IGNACZEWSKI, Uwagi wstępne, [w:] Alimenty. Komentarz, red. J. IGNACZEWSKI, Warszawa 2011, s. 233. 
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 Podobnie jak w przypadku wskazanego uprzednio pierwotnego funduszu alimentacyjnego 

(postawionego w stan likwidacji) - także egzekucje należności z tytułu wypłaconych zaliczek 

alimentacyjnych prowadzi się w dalszym ciągu aż do ich zaspokojenia na podstawie 

dotychczasowych przepisów (co pozostaje zgodne z brzmieniem art. 41 wzmiankowanej ustawy). 

Należy również zaznaczyć, że na podstawie art. 47 u.p.o.u.a. utraciła moc ustawa o postępowaniu 

wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 

 Warto podkreślić, iż według danych zaprezentowanych przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości wydatki z funduszu alimentacyjnego w zakresie wypłacania środków pieniężnych 

osobom potrzebującym w zamian za zobowiązanych wyniosły w 2016 r.401  

1,437 miliarda złotych (dla porównania można wskazać, że jest to suma blisko siedmiokrotnie 

wyższa niż planowane przychody z prywatyzacji w 2016 r.402). 

 Jedynie na marginesie niniejszych rozważań należy podnieść, że zgodnie z dyspozycją  

art. 9 ust. 2 wspomnianej uprzednio u.p.o.u.a. świadczenia z tzw. funduszu alimentacyjnego  

nie przysługiwały nigdy wszystkim uprawnionym do alimentów a jedynie ich części, tj. osobom,  

w rodzinach których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekraczał 725 zł miesięcznie (kwota  

ta obecnie po raz kolejny uległa zmianie na przestrzeni stosunkowo krótkiego odcinka czasu  

i wynosi „już” 900 zł).  

Warto wskazać, że to dopiero ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 

skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych wprowadziła modyfikację w dyspozycji  

art. 9 ust. 2 u.p.o.u.a., zgodnie z którą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwały, 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 800 zł.  

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji 

świadczeń alimentacyjnych, podwyższone kryterium dochodowe zaczęło obowiązywać w 2019 r. 

Pozytywnie należy ocenić kolejną (w relatywnie niedługim okresie) zmianę kwoty 

uprawniającej do otrzymywania alimentów z funduszu (poprzez modyfikacje art. 9 ust. 2 

u.p.o.u.a.). Podwyższenie progu z 800 zł do 900 zł na osobę było możliwe dzięki ustawie  

  
401 Niemniej, wydatki te w kolejnych latach były już niższe i w 2017 r. oscylowały na poziomie 1,347 miliarda złotych 

a w 2018 r. znajdowały się na poziomie 1,237 milarda złotych (czyli o 200 milionów złotych mniej niż dwa lata 

wcześniej). Powyższe dane zostały udostępnione autorowi pracy wskutek złożonego 25 kwietnia 2019 r. wniosku 

(pismo sygnowane przez starszego specjalistę A. Tupaczewską z Wydziału Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9 maja 2019 r.; znak: DSR.III.051.3.2019.AT).  
402 Kancelaria Senatu – Biuro Analiz i Dokumentacji, Opinia o ustawie budżetowej na rok 2016 (druk senacki nr 76); 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3375/plik/oe-244_inter.pdf, [Dostęp: 16 października 2016 r.]. 
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z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2403.  

W doktrynie wskazuje się, iż do dochodu rodziny obliczanego w przedmiocie ustalania 

prawa w zakresie świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie bierze się pod uwagę kwot 

uzyskiwanych świadczeń z tego funduszu404. 

Dodatkowo warto wspomnieć o treści orzeczenia z 17 lutego 2015 r. wydanego przez WSA 

z siedzibą we Wrocławiu405 gdzie wskazano, że zadaniem pomocy społecznej jest przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych.  

Należy podnieść, że dany organ pomocy społecznej zobligowany jest do wspierania osoby 

znajdującej się w potrzebie w zakresie przezwyciężenia trudności mieszczących  

się w możliwościach pomocy społecznej i odpowiadających celowi tej pomocy (o którym mowa  

w u.p.s.). 

Należy wskazać, iż polski ustawodawca pozostaje liderem w dziedzinie np. uregulowań 

zapewniających mężczyznom równouprawnienie406 w sferze sprawowania opieki nad dziećmi,  

co podkreśla K. Serafin w przedmiocie wprowadzenia do polskiego porządku normatywnego 

instytucji tzw. urlopu ojcowskiego zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy kodeks 

pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r., nr 237, poz. 1654). 

 

 Wydaje się, iż elementem instytucji wsparcia ze strony aparatu państwa wobec osób 

alimentowanych jest wiele uregulowań prawnych. Warto w tym kontekście wskazać chociażby na 

dyspozycje art. 333 § 1 k.p.c., art. 739 k.p.c. czy w końcu unormowania zawarte w dziale piątym 

tytułu trzeciego części trzeciej k.p.c. (art. 1081 k.p.c. - art.1088 k.p.c.).  

Jednym z przejawów prawnego uprzywilejowania osób alimentowanych pozostaje 

wspomniany uprzednio przepis art. 333 § 1 k.p.c., w którym to ustawodawca przewiduje tzw. rygor 

natychmiastowej wykonalności.  

  
403 Przebieg procesu legislacyjnego (druk sejmowy nr 344 i 344a, Sejm IX kadencji); 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FFB1A01963B2E1EFC12585580031093C ; [Dostęp:  

4 maja 2020 r.]. Ustawa została przyjęta przez Sejm 14 maja 2020 r. po rozpatrzeniu stanowiska Senatu, następnie 

podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dz. U. 15 maja 2020 r. (poz. 875).   
404 M. BIEŻUŃSKI, P. BIEŻUŃSKI, Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, Warszawa 2009, s. 52. 
405 Wyrok WSA we Wrocławiu z 17 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 565/14 (Legalis nr 1275527,  

Lex nr 1683091). 
406 K. SERAFIN, Prawo do urlopu ojcowskiego w polskiej regulacji prawnej, «Zeszyty Prawnicze» 10.1/2010 s. 221-

222.  

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FFB1A01963B2E1EFC12585580031093C
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Warto zauważyć, że wśród podstaw nadania natychmiastowej wykonalności wyroków  

na pierwszym miejscu pozostaje zasądzenie alimentów (co do rat płatnych po dniu wniesienia 

powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy  

niż trzy miesiące).  

 Przykładów wskazanej powyżej konfiguracji prawnej jest wiele. Warto podnieść, iż  

w wyroku SR w Kielcach z 30 sierpnia 2016 r.407 sąd orzekający nadał rygor natychmiastowej 

wykonalności co do czterech z dziewięciu punktów sentencji orzeczenia. Były to punkty 

sprowadzające się do zasądzenia od zobowiązanych na uprawnionych tytułem alimentów 

określonych kwot (po 200 zł i 400 zł) miesięcznie płatnych z góry do 10-go każdego miesiąca  

z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności każdej z rat poczynając  

od 18 kwietnia 2016 r.  

Podobna sytuacja miała miejsce np. w orzeczeniu SR we Wrocławiu  

z 21 kwietnia 2015 r.408, gdzie sąd orzekający nadał rygor natychmiastowej wykonalności punktowi 

pierwszemu – zasądzając od pozwanego tytułem alimentów na rzecz małoletniej kwotę po 600 zł 

miesięcznie poczynając od 28 kwietnia 2014 r., płatne do 10-go każdego miesiąca z góry,  

z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk ustawowej 

przedstawicielki małoletniej.  

 Istota rygoru natychmiastowej wykonalności sprowadza się do tego, iż wyrok, któremu 

został nadany wskazany rygor - mimo, że nie jest prawomocny - pozostaje tytułem egzekucyjnym  

i po otrzymaniu stosownej klauzuli wykonalności stanowi (jako tytuł wykonawczy) podstawę  

do wszczęcia i następnie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez danego komornika 

sądowego409.  

Zgodnie z dyspozycją art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. w przypadku zasądzenia alimentów  

- sąd z urzędu przy wydawaniu wyroku nadaje mu rygor natychmiastowej wykonalności  

(z tym jedynie zastrzeżeniem, iż co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie 

dłuższy niż trzy miesiące a generalnie co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa). 

  
407 Wyrok SR w Kielcach z 30 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt III RC 270/16 (orzeczenia.ms.gov.pl, Lex  

nr 2269129). 
408 Wyrok SR we Wrocławiu z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt III RC 259/14 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis 

nr 1186738, Lex nr 2164015). 
409 H. PIETRZKOWSKI, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2009, s. 421. 
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W doktrynie przyjmuje się410, że pojęcie alimentów na tle wskazanego przepisu  

- art. 333 § 1 k.p.c. - należy rozumieć w taki sposób w jaki to pojęcie interpretowane jest również 

w innych przepisach k.p.c., takich jak np. art. 32 k.p.c. (powództwo o roszczenie alimentacyjne 

oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca 

zamieszkania osoby uprawnionej), art. 61 k.p.c. (organizacje pozarządowe w zakresie swoich 

zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powództwa  

na jej rzecz w sprawach o m.in. alimenty) czy art. 1081 k.p.c. (jeżeli egzekucja dotyczy alimentów 

lub renty mającej charakter alimentów, wniosek o wszczęcie egzekucji411 można zgłosić również 

do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela).  

Jest to zatem pojęcie na tyle obszerne, by pomieścić nie tylko roszczenia  

(z tytułu dostarczania środków utrzymywania oraz wychowania) wywodzące się z dyspozycji 

prawa rodzinnego, lecz również roszczenia opisane w prawie cywilnym materialnym wynikające 

z treści następujących przepisów:  

➢ art. 446 § 2 k.c. („osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek 

alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej 

stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych 

zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej 

renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków 

utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia 

społecznego”),  

➢ art. 897 k.c. („jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, 

obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać 

darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego 

usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim 

ustawowych obowiązków alimentacyjnych”), 

➢ art. 966 k.c. („gdy na mocy testamentu spadek przypadł spadkobiercy nieobciążonemu 

ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym względem dziadków spadkodawcy, 

dziadkowie, jeżeli znajdują się w niedostatku i nie mogą otrzymać środków utrzymania od 

  
410 A. JAKUBECKI, Komentarz do art. 333 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-

366, red. H. DOLECKI, T. WIŚNIEWSKI, Warszawa 2011, s. 1054. 
411 A. DURDA, Rozdział VIII. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych prowadzonych przez komornika sądowego, [w:] 

Fundusz alimentacyjny, red. A. DURDA, P. MROZEK, E. PAWKA – NOWAK, Warszawa 2020, Lex/el. 

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25006303&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25006330&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25006330&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25006330&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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osób, na których ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobiercy 

środków utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału 

spadkowego”). 

W doktrynie412 wskazuje się, że w przypadku niedopuszczalności skierowania skargi 

kasacyjnej pewnego rodzaju wątpliwości powstają przy interpretacji pojęcia alimentów w sferze 

dyspozycji art. 398 2 § 2 pkt 1 k.p.c., niemniej - należy podzielić uwagę, iż  

w przedmiotowym zakresie występuje interpretacja ścisła co pozwala na konkluzję, iż  

we wzmiankowanym przepisie ustawodawca zdecydował się na wskazanie alimentów sensu 

stricto.  

Swoistym przykładem ustawowego dobrodziejstwa w sferze roszczeń alimentacyjnych 

pozostaje również art. 739 § 2 k.p.c., który to stanowi, iż przepisu art. 739 § 1 k.p.c. (złożenia 

kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego powstałych w wyniku wykonania postanowienia 

o zabezpieczeniu) nie stosuje się, gdy uprawnionym jest Skarb Państwa oraz w wypadku 

zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, o rentę, a także należności pracownika w sprawach  

z zakresu prawa pracy, w części nieprzekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia 

pracownika.  

W doktrynie413 zwraca się uwagę na fakt, iż przepis art. 739 § 2 k.p.c. wyszczególnia 

rodzaje roszczeń podlegających ochronie (wśród nich roszczenia alimentacyjne) w zakresie  

których wyłączona została możność zastosowania dyspozycji art. 739 § 1 k.p.c. Wymaganie 

wniesienia kaucji od uprawnionych zmierzających do uzyskania tego rodzaju roszczeń mogłoby 

stanowić istotną przeszkodę w zakresie ustanowienia na ich rzecz zabezpieczenia. 

Warto również zaznaczyć, że przepisem przewidującym wsparcie dla grupy osób 

alimentowanych w obszarze stosunków cywilnych jest art. 6882 k.c.; stanowi on, iż bez zgody 

wynajmującego - najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania  

ani go podnająć. Niemniej, zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której 

najemca pozostaje obciążony obowiązkiem alimentacyjnym414.  

  
412 T. WIŚNIEWSKI, Komentarz do art. 398 2 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Artykuły 

367 - 505 37 k.p.c., red. H. DOLECKI, T. WIŚNIEWSKI, Warszawa 2011, s. 177. 
413 D. ZAWISTOWKI, Komentarz do art. 739 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 

730-1088 k.p.c., red. H. DOLECKI, T. WIŚNIEWSKI, Warszawa 2011, s. 58-59. 
414 W doktrynie wskazuje się, iż istnieją wątpliwości w przedmiocie tego, czy „do zwolnienia od pytania 

wynajmującego o zgodę wystarcza istnienie między najemcą a daną osobą stosunku alimentacyjnego opartego na 

wskazanych w k.r.o. więzach rodzinnych czy też powinny być spełnione przesłanki do żądania przez tę osobę  

 

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25006231&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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Innym przejawem pomocy ze strony państwa wobec osób uprawnionych do alimentów  

jest chociażby wspomniana uprzednio treść przepisów działu piątego k.p.c. zatytułowana 

„egzekucja świadczeń alimentacyjnych” czyli przepisy od art. 1081 k.p.c. do art. 1088 k.p.c.  

W tym miejscu należy podkreślić, że aktem normatywnym stanowiącym w pewnej części 

pomoc dla sądowych organów egzekucyjnych (z uwagi na uchylenie tego aktu prawnego) 

pozostaje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności komorników415. 

Szczególnie zaś istotne są przepisy § 169 i § 170. W przypadku bowiem § 169  

wyżej wymienionego aktu prawnego – za podstawę wynagrodzenia za pracę dłużnika 

zatrudnionego u osoby bliskiej (art. 1087 k.p.c.) należy przyjąć przeciętne wynagrodzenie 

pracownika zatrudnionego w podobnych warunkach, uwzględniając charakter pracy, wykonywaną 

funkcję, przygotowanie zawodowe oraz staż pracy.  

Dodatkowo w wypadkach wątpliwych komornik mógł (w poprzednim systemie 

ustrojowym) żądać opinii właściwego organu prezydium rady narodowej, izby rzemieślniczej  

lub biegłego.  

Ponadto w myśl § 170, jeżeli egzekucja świadczeń alimentacyjnych nie dała pozytywnego 

wyniku z powodu złośliwego uchylania się przez dłużnika od wykonania obowiązku 

alimentacyjnego to komornik zawiadamiał wówczas wierzyciela i pouczał go o tym, iż przysługuje 

mu prawo skierowania wniosku do prokuratora w zakresie pociągnięcia dłużnika  

do odpowiedzialności karnej za tzw. złośliwe uchylanie się od alimentacji. 

III.10. Sytuacje zwolnienia z obowiązku opieki materialnej. 

 W doktrynie - w stanie prawnym obowiązującym sprzed wejścia w życie ustawy  

z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k. - wskazywało się, iż w sytuacji, w której to mamy do czynienia 

z posiadaniem majątku własnego przez dane dziecko w stopniu pozwalającym na zaspokojenie 

jego podstawowych potrzeb życiowych tego rodzaju sytuacja zwalniała rodziców z obowiązku 

opieki materialnej a jednocześnie uwalniała od kary za uchylanie się od alimentów416.  

  

od najemcy świadczeń alimentacyjnych”. Na powyższe wskazuje J. PANOWICZ-LIPSKA, Komentarz do art. 6882 k.c., 

[w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088, red. M. GUTOWSKI, Warszawa 2016, s. 782. 
415 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności komorników z 9 marca 1968 r.  

(Dz. U. Nr 10, poz. 52).  
416 O. GÓRNIOK, Komentarz do art. 209 k.k. Niealimentacja, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. FILAR, Warszawa 

2016, s. 1300. 
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Wydaje się, iż wskazany pogląd zachował swoją aktualność (i to zaledwie po przeprowadzeniu 

wnikliwych ustaleń) jedynie co do typu kwalifikowanego przestępstwa niealimentacji, 

stypizowanego w ramach dyspozycji art. 209 § 1a k.k.  

 Mianowicie, rzeczywiście w konfiguracji faktycznej, w której to uprawnionym  

do alimentów jest dziecko przebywające z bardzo dobrze sytuowaną np. przedstawicielką 

ustawową w postaci jego matki - samo niewywiązywanie się (zawinione - czyli uchylanie się)  

z obowiązku alimentacyjnego (co najmniej w wymiarze trzech świadczeń okresowych lub przez 

co najmniej trzy miesiące – w sytuacji zaległego świadczenia, innego niż okresowe) skutkować 

będzie najprawdopodobniej odpowiedzialnością na gruncie prawa cywilnego,  

względnie z tytułu przestępstwa stypizowanego w art. 300 k.k.  

 W przedstawionym jednak powyżej stanie faktycznym należy wnikliwie zbadać jakie  

są podstawowe potrzeby życiowe, na których niezaspokojenie uprawnionego mógłby narazić 

zobowiązany wskutek uchylania się (przez wskazany w dyspozycji art. 209 § 1 k.k. - okres)  

od obowiązku alimentacji. Warto bowiem zaznaczyć, iż ustawodawca decydując się  

na wyodrębnienie kwalifikowanego skutkiem typu przestępstwa niealimentacji argumentował  

ten fakt m.in. trudnościami w zakresie interpretacji pojęcia zakresu podstawowych potrzeb, 

wskazując, iż nie jest to pojęcie stałe i jest uzależnione od bieżącej sytuacji społeczno - 

ekonomicznej. Jednocześnie ustawodawca zaznaczył, że jest ono skorelowane z podnoszeniem się 

stopy życiowej danej grupy społecznej417.  

III.11. Zakres elementarnych potrzeb życiowych. 

Warto podnieść, że w wyroku z 8 października 2015 r. SA w Szczecinie418 wskazał, że bliski 

semantycznie do pojęcia „zakresu elementarnych potrzeb życiowych” termin „niezdolność  

do samodzielnej egzystencji” oznacza spowodowaną naruszeniem sprawności organizmu 

konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy drugiej osoby w zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb życiowych. Wskazano, iż konstrukcja ta posiada szeroki zakres przedmiotowy.  

Należy zauważyć, że na tle powyższego orzeczenia sąd orzekający skonkludował, że należy 

odseparować opiekę sprowadzającą się do pielęgnacji, czyli zapewnienia ubezpieczonemu 

  
417 Uzasadnienie ustawy z 23 marca 2017 r…; s.3; [Dostęp: 28 maja 2017 r.]. 
418 Wyrok III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SA w Szczecinie z 8 października 2015 r. w sprawie o sygn. 

akt III AUa 650/15 (Legalis nr 1359637, Lex nr 2096233). 
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możliwości poruszania się, odżywiania, zaspokajania swoich potrzeb fizjologicznych, 

utrzymywania higieny osobistej etc. od pomocy w aspekcie załatwiania elementarnych spraw  

w sferze życia codziennego, chociażby takich jak robienie zakupów, uiszczanie poszczególnych 

opłat, składanie koniecznych wizyt u lekarza. 

 W przedmiotowym orzeczeniu wskazano, że wszystkie wyartykułowane uprzednio 

elementy składają się na treść terminu „niezdolność do samodzielnej egzystencji”.   

Warto zaznaczyć, że w zakresie dyspozycji art. 13 ust. 5 e.r.f.u.s. podniesiono, iż orzeka się 

niezdolność do samodzielnej egzystencji w przypadku, w którym to zostało stwierdzone naruszenie 

sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki  

i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. 

W myśl m.in. wyroku SN z 27 marca 1987 r.419 zaspokojenie podstawowych 

(elementarnych) potrzeb oznacza dostarczenie środków materialnych koniecznych nie tylko  

do utrzymania, lecz również do uzyskania niezbędnego wykształcenia i korzystania z dóbr 

kulturalnych. Na kanwie przedmiotowego orzeczenia (stanowiącego powtórzenie zasadniczych  

tez przyjętych w wytycznych wymiaru sprawiedliwości oraz praktyki sądowej w sferze 

prawnokarnej ochrony rodziny420) niezbędne pozostaje nie tylko zabezpieczenie minimum 

egzystencji w postaci środków przeznaczonych na utrzymanie oraz wykształcenie dziecka,  

lecz także stworzenie mu warunków umożliwiających zabezpieczenie potrzeb wyższego rzędu, 

które to pozostają niezwykle ważne w aspekcie kształtowania jego osobowości oraz nawyków 

kulturalnych.  

W powyższym bowiem zakresie niezbędne jest każdorazowe ustalenie  

– w ramach dyspozycji art. 209 § 1a k.k. - jakie są podstawowe potrzeby życiowe, na których 

niemożność zaspokojenia miałaby być narażona przez dłużnika alimentacyjnego – osoba 

uprawniona.  

 

 

 

 

  
419 Wyrok Izby Karnej SN z 27 marca 1987 r. w sprawie o sygn. V KRN 54/87 (OSNPG 1987 nr 8, poz. 103, Legalis 

nr 25779). 
420 Wytyczne wymiaru sprawiedliwości SN z 9 czerwca 1976 r. w sprawie o sygn. akt VI KZP 13/75. 
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Rozdział IV. 

Zbieg przepisów w zakresie przestępstwa uchylania się od obowiązku 

alimentacji421. 

 Na wstępie (niniejszego fragmentu) należy zaznaczyć, iż brzmienie422 art. 209423 obecnie 

obowiązującego k.k. odnosi się do czynu zabronionego polegającego na uchylaniu się  

od alimentów. 

Art. 209 § 1 k.k. stanowił bowiem (do nowelizacji k.k. z 23 marca 2017 r.), iż  

kto uporczywie424 uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy (lub orzeczenia 

sądowego) obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej (lub innej osoby)  

i przez to naraża425 ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych podlega 

sankcji w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.  

Po gruntownej nowelizacji k.k. dokonanej ustawą z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k. 

  
421 Ł. ROSIAK, Zbieg przepisów w zakresie przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacji, «Jurysta» 

 281.3/2018, s. 8 – 15.  
422 Warto nadmienić, że treść art. 209 k.k. (tj. do momentu wejścia w życie ustawy z 23 marca 2017 r.) została ustalona 

na podstawie art. 36 u.p.o.u.a. Na powyższe zwraca uwagę M. SZWARCZYK, Komentarz do art. 209 k.k. [w:] Kodeks 

karny. Komentarz, red. T. BOJARSKI, Warszawa 2016, s. 606. 
423 Należy bowiem wskazać, że w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowana została gruntowna nowelizacja 

wskazanego uprzednio aktu normatywnego w sferze zmiany treści art. 209 k.k. W powyższym aspekcie 16 września 

2016 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy z 13 września 2016 

 r. o zmianie ustawy k.k. (http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289962/12379339/12379340/dokument244841.pdf ; 

[Dostęp: 17 listopada 2016 r.). Następnie zaś, po konsultacjach publicznych 31 października 2016 r. do Stałego 

Komitetu Rady Ministrów wpłynął – stanowiący zmodyfikowaną wersję wcześniej wskazanego projektu - projekt 

ustawy z 28 października 2016 r. o zmianie ustawy k.k. 

(http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289962/12379366/12379367/dokument253123.pdf, dostęp: 17 listopada 2016 

r.). Kolejno 11 stycznia 2017 r. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1193, [Dostęp: 

27 stycznia 2017 r.]. Ostatecznie 31 maja 2017 r. ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k. weszła w życie  

(po wcześniejszym podpisaniu jej przez Prezydenta RP 6 maja 2017 r., przyjęciu przez Senat RP 21 kwietnia 2017 r. 

oraz przyjęciu przez Sejm RP 23 marca 2017 r.). 
424 W doktrynie wskazuje się, iż w poprzednim stanie prawnym uporczywe uchylanie się oznaczało długotrwałe 

postępowanie nacechowane nieustępliwością. Zdaniem przedstawicieli świata nauki tego rodzaju określenie 

obiektywno - subiektywne powodowało uniknięcie zbyt daleko idącej ingerencji prawa karnego w sferę stosunków 

rodzinnych poprzez wyraźne odcięcie się od obszaru bezprawia karnego czynów niealimentacyjnych posiadających 

jedynie właściwości bezprawności cywilnej (deliktowej) lub też prawnie indyferentnych. Z. SIWIK, Komentarz do  

art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. FILAR, Warszawa 2016, s. 1295. 
425 Warto zaznaczyć, że wskazywanym w literaturze karnistycznej istotnym elementem strony przedmiotowej 

przestępstwa niealimentacja pozostawało (na gruncie brzemienia przepisu sprzed nowelizacji k.k. z 23 marca 2017 r.) 

narażenie osoby pokrzywdzonej na niemożność zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych.  

A. MUSZYŃSKA, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. GIEZEK, 

Warszawa 2014, s. 587. 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12289962/12379339/12379340/dokument244841.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12289962/12379366/12379367/dokument253123.pdf
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1193
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ustawodawca wyodrębnił z dotychczasowego art. 209 § 1 k.k. dwa przepisy (tj. pozostawił  

art. 209 § 1 k.k. oraz wprowadził do porządku prawnego art. 209 § 1a k.k.).  

Z zasadniczych zmian dokonanych w ramach wskazanej nowelizacji przestępstwa 

niealimentacji należy wymienić całkowite wyeliminowanie znamienia czasownikowego 

„uporczywości” (w zamian wprowadzono obiektywne kryterium równowartości co najmniej trzech 

świadczeń okresowych albo opóźnienia zaległego świadczenia innego niż okresowe wynoszącego 

co najmniej trzy miesiące) oraz przeniesienie sformułowania „niemożności zaspokojenia 

podstawowych potrzeb życiowych” do nowo utworzonego art. 209 §1a k.k. 

Art. 209 § 2 k.k. (w poprzednim stanie prawnym) sprowadzał się do sformułowania, że 

ściganie przestępstwa niealimentacji następowało na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy 

społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego (przepis ten  

nie uległ istotnym zmianom podczas nowelizacji k.k. z 23 marca 2017 r.). 

W myśl natomiast art. 209 § 3 k.k., jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie 

świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne – wypłacane w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów, ściganie odbywało się z urzędu (podobnie jak art. 209 § 2 k.k. również  

i ten przepis nie został zasadniczo zmodyfikowany przez ustawodawcę podczas ostatniej 

nowelizacji przestępstwa niealimentacji; istotnym novum było jedynie wskazanie w treści przepisu  

na dodany art. 209 § 1a k.k.).  

 Przedmiotowy czyn zabroniony pozostaje występkiem o znacznym stopniu negatywnego 

oddziaływania społecznego. Niemniej, doktrynalny wymiar liczby popełnianych tego rodzaju 

przestępstw wydaje się wykazywać niekiedy zbyt łagodne podejście w stosunku do sprawców 

uchylania się od obowiązku alimentacyjnego426.  

IV.1. Zbieg pozorny (pomijalny). 

 Wskazuje się, iż ustawodawca w objaśnieniu wyrażeń ustawowych  

(w tzw. „słowniczku”) czyli w ramach dyspozycji art. 115 k.k. nie zamieścił legalnej definicji 

instytucji zbiegu przestępstw. Nazwę tę ustawodawca usytuował w ramach tytułu rozdziału  

  
426 Należy nadmienić, iż przyjmuje się, że zbieg pozorny (pomijalny) występuje w konfiguracji, w której to uporczywa 

niealimentacja dotyczyć będzie dwóch lub większej liczby osób pokrzywdzonych żyjących w tej samej rodzinie 

(przykładowo dwójka małoletnich przebywających pod opieką matki); tego rodzaju pogląd prezentuje m.in. S. HYPŚ, 

Komentarz do art. 209 k.k. [w:] Kodeks karny. Część szczególna, tom I, Komentarz, Art. 117-221,  

red. M. KRÓLIKOWSKI, R. ZAWŁOCKI, Warszawa 2013, s. 770. 
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IX k.k. a samo słowo „zbieg” zdefiniowane zostało w sposób opisowy, poprzez ukazanie  

jego przesłanek w pierwszym zdaniu art. 85 k.k., gdzie podniesiono, iż konstrukcji tej podlega 

sprawca, jeżeli popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby 

nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw427.  

 Pozorny zbieg przestępstw ma miejsce wówczas, gdy sprawca dopuszcza się kilku 

zachowań, tj. czynów w znaczeniu naturalnym, ale jednocześnie występuje pomiędzy nimi  

tak ścisły związek, iż są one traktowane jako jeden czyn w aspekcie prawnym. Rezultatem 

powyższego pozostaje to, że sprawca ostatecznie zostaje skazany za jedno przestępstwo. 

W doktrynie prawnokarnej przyjmuje się, iż zbieg pozorny (pomijalny) ma miejsce  

np. wtedy, gdy niealimentacja dotyczy dwóch lub większej liczby osób pokrzywdzonych,  

które to żyją (egzystują) w ramach jednej rodziny428. Z uwagi na ukształtowanie dobra prawnego 

w zakresie przestępstwa niealimentacji trzeba skonkludować, iż działanie danego sprawcy,  

w przypadku, w którym to narusza ono dobra prawne dwóch osób (np. dwojga małoletnich dzieci) 

będzie wyłącznie jednym przestępstwem niealimentacji, a nie dwoma odrębnymi przestępstwami 

niealimentacji, czyli w istocie wystąpi tzw. zbieg pozorny. 

Warto podnieść, że zarówno w teorii, jak i w praktyce prawa karnego problematyczne  

bywa wskazanie, kiedy to mamy do czynienia z jednym, a kiedy z wieloma przestępstwami.  

W niektórych typach przestępstw, takich jak przestępstwo niealimentacji (art. 209 k.k.) 

stwierdzenie czy ta sama osoba popełni jedno czy też wiele przestępstw pozostaje 

problematyczne429. Dodatkowo w przypadku, gdy sprawca w tym samym przedziale czasowym 

nie łoży na utrzymanie kilku osób - to kryterium (w postaci zwartości czasowo - przestrzennej) 

wskazywałoby na możliwość przypisania mu tylko jednego czynu. Ocena przestępstwa 

niealimentacji przemawia za przyjęciem, iż sprawca popełnia tyle czynów, ile osób rzeczywiście 

pokrzywdził on swoim działaniem czy też brakiem działania w pożądanym kierunku430. 

  
427 R. SĄDEJ, Realny zbieg przestępstw a wyrok łączny, [w:] Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie 

karnym, red. J. MAJEWSKI, Toruń 2006, s. 26. 
428 S. HYPŚ, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. GRZEŚKOWIAK, Warszawa 2019,  

s. 1014. 
429 I. STOLARCZYK, Problem jedności – wielości czynów, «Prok. i Pr.» 1/2005, s. 32. 
430 Ibidem, s. 42. 
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IV.2. Realny zbieg przestępstw431. 

 W sytuacji, w której to przestępstwo stypizowane w ramach art. 209 k.k. dotyczy dwóch 

lub większej liczby osób przebywających w różnych rodzinach – mamy wówczas do czynienia  

z konstrukcją tzw. realnego zbiegu przestępstw. 

 Na tle powyższego stwierdzenia warto przytoczyć orzeczenie SN z 2 marca 1995 r.432  

W ramach bowiem wyżej wymienionego wyroku przyjęto, że zaniechanie przez danego 

oskarżonego obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dwójki osób uprawnionych,  

które przebywają jednak w dwóch różnych rodzinach (mimo, że zachowanie to miało miejsce  

w tym samym czasie) stanowi dwa przestępstwa - wyczerpujące znamiona czynu zabronionego 

stypizowanego w art. 209 k.k. 

 Dodatkowo należy wskazać, iż w doktrynie wyróżnia się konstrukcje tzw. idealnego zbiegu 

przestępstw, który polega na przyjęciu założenia, że przestępstwem jest urzeczywistnienie istoty 

czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary, co finalnie sprowadza się do tego, iż  

w wypadku, gdy ten sam czyn tego samego sprawcy realizuje znamiona typów czynów karalnych, 

które są zawarte w kilku przepisach ustawy - to wówczas przypisuje się sprawcy popełnienie kilku 

przestępstw433.   

Warto poczynić konstatację, iż art. 209 k.k., jak i art. 300 § 2 k.k. stanowią często logiczną 

konsekwencje bierności sprawcy i lekceważenia - przez niego - otaczającego porządku prawnego.  

Należy wskazać, że dla egzekucji świadczeń alimentacyjnych ustawodawca przewidział nieco 

odmienny, od typowego dla większości innych podmiotów – model postępowania434.  

  
431 Trzeba również podnieść, że z definicji terminu „zbieg” w języku polskim oznaczającej miejsce zetknięcia się  

lub złączenia czegoś, wynika, że samo wystąpienie dwóch lub więcej zjawisk w czasie i przestrzeni nie oznacza, iż 

zjawiska te zbiegają się. Należy podnieść, iż niezbędne – by mówić o zbiegu - pozostaje iunctim, które  

ma spowodować, iż dane zjawiska (w tym wypadku przestępstwa) będą się niejako zbiegać. Na powyższe wskazuje  

W. GRZYB, Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle kodeksu karnego z 1997 r.,  

s. 99.  
432Wyrok SN z 2 marca 1995 r. w sprawie o sygn. akt II KRN 9/95 (KZS 1995, Nr 7-8, poz. 35). 
433 P. Kardas, Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym, Warszawa 2011, s. 181 – 182. 
434 Należy zaznaczyć, iż zasadniczo bezskuteczność egzekucji prowadzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego 

(w trybie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c.). Niemniej, wyjątek stanowi dyspozycja art. 1086 § 5 k.p.c., zgodnie z którą 

bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania 

egzekucyjnego. Dodatkowo do postępowania egzekucyjnego w przedmiocie świadczeń alimentacyjnych zastosowania 

nie znajdował art. 823 k.p.c., w myśl którego postępowanie egzekucyjne umarzło się z mocy prawa po upływie 

pewnego okresu (początkowo roku, następnie – po nowelizacji - pół roku). Art. 823 k.p.c. został ostatecznie uchylony 

8 września 2016 r. (na mocy ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy k.c., ustawy – k.p.c. oraz niektórych innych 

ustaw, Dz. U. poz. 1322) A. MARCINIAK, komentarz do art. 1086 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, tom III. 

Komentarz. Art. 730 - 1088, red. A. MARCINIAK, K. PIASECKI, Warszawa 2015, s. 1014. 
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Niemniej, w kwestii stwierdzenia np. transferu majątku przez dłużnika na inną osobę  

z pokrzywdzeniem wierzyciela standardowym rozwiązaniem pozostaje przyjęcie przez 

pokrzywdzonego konstrukcji instytucji stypizowanej w art. 527 k.c435. 

 Analizowany art. 300 § 2 k.k. stanowi, iż kto w celu436 udaremnienia437 wykonania 

orzeczenia sądu (lub innego organ u państwowego) udaremnia (lub uszczupla) zaspokojenie 

swojego wierzyciela przez to, że usuwa (ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy) rzeczywiście  

lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte438 lub zagrożone zajęciem439, 

bądź usuwa znaki zajęcia podlega sankcji kary pozbawienia wolności od trzech miesięcy  

do pięciu lat. Warto wskazać, iż poprzedzający dyspozycje art. 300 § 2 k.k. - art. 300 § 1 k.k. 

dotyczy niezaspokojenia roszczeń wierzyciela440.  

Art. 300 § 1 k.k. stanowi, iż kto w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości441 – 

  
435 K. HAŁADYJ, Komentarz do art. 527 Kodeksu cywilnego, [w:] K. OSAJDA (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. 

Zobowiązania (art. 353 - 921 16 k.c.), Warszawa 2019, s. 992. W doktrynie słusznie wskazuje się, iż w ramach tzw. 

skargi pauliańskiej można podważyć jedynie takie czynności prawne, które zostały dokonane z pokrzywdzeniem 

danego wierzyciela. 
436 Należy podkreślić, że czyn zabroniony stypizowany w art. 300 § 2 k.k. ma charakter materialny, zaś jego dokonanie 

wymaga udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela. M. GAŁĄZKA, Komentarz do art. 300 k.k., [w:] 

Kodeks karny. Komentarz, red. A. GRZEŚKOWIAK, K. WIAK, Warszawa 2019, s. 1348. 
437 W doktrynie pojawia się pogląd, iż czynność sprawcza czynu zabronionego wyrażonego w dyspozycji  

art. 300 § 2 k.k. polega na udaremnianiu wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego skutkującego 

egzekucją z majątku dłużnika. Przyjmuje się, że nie jest konieczne by sprawca swoim działaniem zmierzał do 

generalnego udaremnienia prowadzonej przeciwko niemu egzekucji, wystarczy bowiem jeśli chociażby działa w celu 

jej udaremnienia jedynie co do niektórych składników majątkowych. Sposoby natomiast udaremnienia egzekucji 

pozostają tożsame z tymi wymienionymi w art. 300 § 1 k.k. M. KULIK, Komentarz do art. 300 k.k., [w:] Kodeks karny. 

Komentarz, red. M. MOZGAWA, Warszawa 2020, s. 801. 
438  Warto zaznaczyć, że dyspozycja art. 300 § 2 k.k. nie odnosi się jedynie do organu egzekucyjnego sensu stricto, 

lecz każdego organu będącego w stanie zająć składniki majątku dłużnika (jest to chociażby policja zgodnie  

z treścią art. 295 k.p.k. z odpowiednim zastosowaniem art. 217 – 235 k.p.k.) - na co słusznie wskazuje  

R. ZAWŁOCKI, Komentarz do art. 300 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, tom II, Komentarz. Art 222-316, red. 

M. KRÓLIKOWSKI, R. ZAWŁOCKI, Warszawa 2017, s. 789. 
439 Należy w pełni podzielić pogląd sprowadzający się do tego, iż dla bytu przestępstwa stypizowanego  

w ramach art. 300 § 2 k.k. bez znaczenia pozostaje kwestia merytorycznej zasadności samego zajęcia,  

pod warunkiem jedynie, że zajęcie to zostało dokonane we właściwy pod względem formalnym sposób na podstawie 

odpowiedniego orzeczenia organu państwowego. J. MAJEWSKI, Komentarz do art. 300 k.k., [w:] Kodeks karny. Część 

szczególna. Tom III, komentarz do art. 278-363, red. A. ZOLL, Warszawa 2016, s. 731. 
440 Indywidualnym przedmiotem ochrony dyspozycji art. 300 k.k. pozostaje interes majątkowy wierzyciela, ochrona 

dotyczy każdego wierzyciela, niezależnie od jego charakteru działania i formy, w której występuje. Tego rodzaju 

pogląd został wyartykułowany przez J. POTULSKIEGO, Komentarz do art. 300 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. 

R. A. STEFAŃSKI, Warszawa 2019, s. 1752. 
441 Wydaje się, iż warto poczynić konstatacje, że w doktrynie przyjmowano, iż na gruncie przepisu  

art. 300 k.k. pojęcie upadłości odnosi się jedynie do podmiotów gospodarczych, zaś termin niewypłacalność dotyczy 

każdego dłużnika. Wskazywano, iż przez grożącą upadłość lub niewypłacalność należy rozumieć sytuację, w której to 

dłużnik trwale utracił możliwość wypełnienia swoich wymagalnych zobowiązań finansowych.  

A. MAREK, komentarz do art. 300 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. MAREK, Warszawa 2010, s. 647. 
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udaremnia (lub uszczupla) zaspokojenie442 swojego wierzyciela przez to, że usuwa  

(ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza) składniki 

swojego majątku podlega sankcji w postaci kary pozbawienia wolności do lat trzech. 

 Art. 300 § 3 k.k. określa, że jeżeli poprzez czyn stypizowany w ramach art. 300 § 1 k.k. 

wyrządzono szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od sześciu 

miesięcy do ośmiu lat. Natomiast w art. 300 § 4 k.k. ustawodawca postanowił, iż jeżeli 

pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w art. 300 § 1 k.k. 

następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

 Zarówno art. 209 k.k. jak i art. 300 § 2 k.k. jako czyny zabronione pod groźbą kary godzą 

w tak elementarne wartości jak zaspokajanie roszczeń wierzyciela (pewność otrzymania środków 

finansowych warunkujących sytuację egzystencjalną). W orzecznictwie sądów powszechnych 

zestawienie przepisów art. 209 k.k. z art. 300 § 2 k.k. występuje w przypadku dłużników 

alimentacyjnych próbujących udaremnić egzekucje należności na rzecz osób uprawnionych. 

 Można wskazać, iż w modelowym przykładzie wobec sprawcy przestępstwa niealimentacji 

wyrok skazujący orzekany jest np. z powodu braku realizacji zasady przyczyniania się  

do utrzymania współtworzonej przez niego rodziny, po czym wskutek uporczywego uchylania się 

od realizacji obowiązku stwierdzonego już nie tylko poprzez zasady wyrażone w k.r.o.  

ale i dodatkowo zapadłe orzeczenie - winny zostaje skazany na mocy kolejnego wyroku, gdzie 

może odpowiadać również za czyn zabroniony pod groźbą kary stypizowany w art. 300 § 2 k.k. 

poprzez udaremnianie zapadłego orzeczenia. 

 W doktrynie prawnokarnej występują różne koncepcje w sferze ewentualnej443 relacji  

art. 300 k.k. z obrotem gospodarczym. Wydaje się, iż najbardziej przekonywający jest pogląd 

stanowiący, iż co najmniej jedna strona zobowiązania zobligowana jest do prowadzenia 

działalności gospodarczej444. 

  
442 Warto zwrócić uwagę na wyrok SN z 3 lipca 2007 r., w sprawie o sygn. akt II KK 336/06. W orzeczeniu  

tym SN stwierdza, iż poprzez sformułowanie "udaremnienie zaspokojenia wierzyciela" rozumieć należy wyłącznie 

całkowite uniemożliwienie zaspokojenia jego roszczenia - kiedy to wierzyciel nie znajdzie zaspokojenia nawet  

w części. Na orzeczenie o sygn. akt II KK 336/06 uwagę zwraca także T. Sroka, Wybór orzecznictwa, Warszawa 2014, 

s. 483. 
443 Izba Karna SN w uchwale z 26 listopada 2003 r. w sprawie sygn. akt I KZP 32/03 (KZS 2003 nr 12,  

poz. 3, s. 5, Legalis nr 59874) wskazała, że użyte w art. 300 § 2 k.k. sformułowanie „orzeczenia sądu lub innego organu 

państwowego” nie jest ograniczone tylko do orzeczeń dotyczących wierzytelności wynikających ze stosunku 

prawnego, którego jedną ze stron jest podmiot obrotu prawnego. 
444 R. ZAWŁOCKI, Komentarz do art. 300 k.k., [w:] Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze,  

red. R. ZAWŁOCKI, Warszawa 2015, Legalis/el. 
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 Taka teza nie powinna jednak dotyczyć samego art. 300 § 2 k.k., gdzie w istocie 

udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela (poprzez usuwanie, ukrywanie, 

zbywanie, darowanie, niszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążanie albo uszkadzanie 

składników majątku) podjęte w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu 

państwowego dotyczy konfiguracji, w których np. dłużnik alimentacyjny ukrywa składniki 

swojego majątku ruchomego - zajęte przez komornika sądowego (prowadzącego postępowanie 

egzekucyjne mające na celu egzekucje świadczeń alimentacyjnych, na podstawie tytułu 

wykonawczego - a zatem np. wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności – co stanowi 

przykład orzeczenia o którym mowa w treści dyspozycji art. 300 § 2 k.k.). 

 Egzekucyjne niezaspokojenie wierzyciela (art. 300 § 2 k.k.) w komparycji  

do niealimentacji (art. 209 k.k.) spotykane jest w orzecznictwie sądów powszechnych.  

Tytułem przykładu należy wskazać, że w uzasadnieniu opublikowanego w ramach portalu orzeczeń 

sądów powszechnych - wyroku SO w Białymstoku445, Sąd ten skonkludował,  

że SR w Bielsku Podlaskim446 orzekł, iż oskarżony „X” został uznany za winnego popełnienia 

zarzucanych mu czynów tj. czynu z art. 209 § 1 k.k. (w okresie447 od 11 lipca 2011 r.  

do 30 grudnia 2011 r. oraz od 11 marca 2012 r. do 27 września 2012 r. wypełniał znamiona czynów 

zabronionych polegających na nie alimentacji, dopuszczając się czynów zabronionych w krótkich 

odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru) w związku z art. 12 k.k. (czyn ciągły448) 

oraz czynu z art. 300 § 2 k.k.   

W zakresie wypełnienia elementów czynu zabronionego opisanego w art. 300 § 2 k.k. 

wskazano, że sprawca „X” 19 września 2011 r. w celu udaremnienia wykonania wyroku  

SO w Białymstoku z 22 września 2009 r. w sprawie o sygn. akt I C 1308/09 zaopatrzonego  

  
445 Wyrok SO w Białymstoku (VIII Wydział Karny Odwoławczy) z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie  

o sygn. akt VIII Ka 272/14 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1979558) zapadły na skutek apelacji wniesionej przez 

obrońcę oskarżonego. Sąd II instancji utrzymał w mocy orzeczenie Sądu I instancji uznając złożoną apelacje  

za oczywiście bezzasadną. 
446 Wyrok SR w Bielsku Podlaskim (II Wydział Karny) z 7 lutego 2014 r. w sprawie o sygn. akt  

VII Ka 497/13 (orzeczenia.ms.gov.pl). 
447 Sytuacja niedostarczania środków utrzymania przez sprawcę musi występować wielokrotnie, nie krócej niż przez 

okres trzech miesięcy. Na powyższe zwraca uwagę J.LACHOWSKI, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. 

Komentarz, red. V. KONARSKA-WRZOSEK, Warszawa 2018, Lex/el. 
448 Jedynie na marginesie należy zaakcentować - częściowo już nieaktualną, choć istotną - tezę, która wybrzmiewa  

z postanowienia składu siedmiu sędziów Izby Karnej SN z 26 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 1/17 

(Legalis nr 1587087, Lex nr 2276670); mianowicie kryterium czasu decydujące o jedności lub wielości przestępstw 

powinno być rozumiane w tożsamy sposób w przypadku czynu ciągłego z art. 12 k.k. oraz w przypadku typów czynów 

zabronionych, których popełnienie zakłada wielość zachowań, w tym czynu zabronionego niealimentacji  

z art. 209 § 1 k.k. 
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w klauzulę wykonalności z 20 października 2009 r. w zakresie obowiązku łożenia na utrzymanie 

syna uszczuplił zaspokojenie swojego wierzyciela w ten sposób, że podczas postępowania 

egzekucyjnego o sygn. akt KMP 25/11 prowadzonego przez komornika sądowego  

przy SR w Bielsku Podlaskim o egzekucję zaległych alimentów (których wartość wraz z odsetkami  

2 sierpnia 2011 r. wyniosła 5 998,59 zł) na podstawie umowy darowizny zawartej w kancelarii 

notarialnej darował swoim rodzicom mienie zagrożone zajęciem w postaci 1/3 udziału własności 

w zabudowanych działkach. 

 Warto też podnieść, że za czyny stypizowane w art. 209 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. 

oskarżony został skazany na trzy miesiące pozbawienia wolności. Natomiast za czyn opisany  

w art. 300 § 2 k.k. oskarżony został skazany na karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności.  

Na podstawie zaś dyspozycji art. 85 k.k. (dotyczącego tzw. kary łącznej)  

w związku z art. 86 § 1 k.k. (sankcjonującego wymiar kary łącznej) oskarżonemu „X”  

w przedmiotowej sprawie wymierzono karę łączną sześciu miesięcy pozbawienia wolności.  

W uzasadnieniu orzeczenia SO podniósł, że oskarżony „X” zarówno w trakcie trwania 

związku małżeńskiego, jak i po rozwodzie (w sposób nieoficjalny) prowadził działalność 

gospodarczą z której uzyskiwał stosowne dochody. Dodatkowo oskarżony przebywał za granicą  

w celach zarobkowych, a bynajmniej nie turystycznych (zdecydował się na kilkumiesięczny pobyt 

wraz ze swoją konkubiną – co zadawało kłam twierdzeniom jakoby nie osiągał żadnych korzyści 

majątkowych z wyjazdu). Reasumując, należy stwierdzić, iż we wskazanym uprzednio orzeczeniu 

SO w Białymstoku podniósł, że oskarżony „X” uporczywie uchylał się od ciążącego  

na nim (z mocy ustawy oraz orzeczenia sądowego) obowiązku alimentacyjnego,  

a w celu udaremnienia tego orzeczenia uszczuplił zaspokojenie wierzyciela poprzez darowanie 

zagrożonego zajęciem mienia w postaci 1/3 udziału w zabudowanej nieruchomości.   

 W opublikowanym zaś orzeczeniu SO w Kielcach449 (przy udziale Prokuratora Prokuratury 

Okręgowej w Kielcach po rozpoznaniu 23 kwietnia 2014 r.) w sprawie oskarżonego o przestępstwo 

z art. 209 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora od wyroku SR w Jędrzejowie450 

SO zmienił wyrok w zaskarżonej części w ten sposób, iż wskazał jako podstawę prawną umorzenia 

  
449 Wyrok SO w Kielcach (IX Wydział Karny – Odwoławczy) z 23 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt IX Ka 

139/14 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 2048768). 
450 Wyrok SR w Jędrzejowie (VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą we Włoszczowie) z 5 listopada 2013 r.,  

w sprawie o sygn. akt VII K 559/13 (orzeczenia.ms.gov.pl). 



Strona 156 z 296 

 

postępowania przepis art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.451 

 Niemniej, należy podnieść, iż kanwę wydanego przez sąd pierwszej instancji orzeczenia 

stanowiło to, że Prokurator Prokuratury Rejonowej we Włoszczowej oskarżył sprawcę o to,  

iż w okresie od 26 czerwca 2009 r. do 29 lipca 2013 r. (uwidoczniono zatem stosowny czasokres452) 

wyżej wymieniony uchylał się w sposób uporczywy od ciążącego na nim z mocy ustawy  

i wyroku obowiązku opieki nad swoim małoletnim synem poprzez niepłacenie rat alimentacyjnych, 

przez co naraził go na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,  

tj. o przestępstwo z (ówczesnego) art. 209 § 1 k.k. 

 Ponadto Prokurator oskarżył domniemanego wówczas sprawcę o to, że w okresie  

od 6 czerwca 2008 r. do 15 grudnia 2008 r. w celu udaremnienia orzeczenia SR we Włoszczowie 

z 4 marca 2003 r. miał udaremnić zaspokojenie wierzyciela w ten sposób, że ukrył składniki 

swojego majątku ruchomego zajęte przez komornika sądowego przy SR we Włoszczowie,  

tj. o przestępstwo z art. 300 § 2 k.k. 

 Natomiast w swoim orzeczeniu SR w Dzierżoniowie453 po rozpoznaniu w sprawie  

o czyn z art. 209 § 1 k.k. (na skutek zażalenia przedstawicielki ustawowej wierzyciela) postanowił 

nie uwzględnić zażalenia wyżej wymienionego z 16 września 2015 r. na postanowienie  

z 31 sierpnia 2015 r. w przedmiocie umorzenia dochodzenia i utrzymał w mocy zaskarżone 

postanowienie.  

Warto bowiem zaznaczyć, iż postanowieniem z 31 sierpnia 2015 r. umorzono dochodzenie  

w sprawie uporczywego uchylania się w okresie od lipca 2012 r. do kwietnia 2015 r. od ciążącego 

na sprawcy „X” z mocy ustawy obowiązku opieki przez niełożenie alimentów w kwocie 500 zł 

miesięcznie na utrzymanie syna, ustalonych stosownym wyrokiem SR w sprawie z 25 sierpnia 

2009 r., czym naraził go na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. o czyn 

z (ówczesnego) art. 209 § 1 k.k. z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie 

popełnienia czynu (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.).  

  
451 Dyspozycja art. 17 k.p.k. wskazuje poszczególne przesłanki procesowe przy występowaniu których nie wszczyna 

się postępowania a wszczęte umarza. Art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k. stanowi, iż jedną z wymienionych przesłanek 

procesowych jest brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby 

uprawnionej - chyba, że ustawa stanowi inaczej. 
452 Trzeba zaznaczyć, iż w myśl uzasadnienia prawnego orzeczenia SN z 8 grudnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt  

V KK 277/08 (OSNwSK 2008 nr 1, poz. 2524; Legalis nr 303267, Lex nr 531405) przykładowy okres niealimentacji, 

który obejmuje jedynie dwa miesiące nie spełnia ustawowego znamienia uporczywości wyartykułowanego  

w dyspozycji art. 209 § 1 k.k. 
453 Postanowienie SR w Dzierżoniowie, II Wydział Karny) z 3 lutego 2016 r., w sprawie o sygn. akt II Kp 412/15 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Lex nr 1993506). 
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 Jedynie na marginesie trzeba podnieść, że w innym orzeczeniu, tym razem powziętym przez 

SO w Poznaniu454 - sąd ten uchylił zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę 

do ponownego rozpoznania.  

Sąd drugiej instancji ustalił bowiem, iż sprawca uprzednio karany – tym razem -  

z art. 300 § 1 k.k. jako osoba rozliczająca znaczną część swoich przychodów za granicą  

posiadał możliwość skutecznego paraliżowania działań polskich organów egzekucyjnych. Według 

SO zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie uzasadniał tezy, że oskarżony w okresie 

objętym stawianym zarzutem wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego. W tym kontekście 

zauważalna jest zależność między uprzednią karalnością z tytułu art. 300 § 1 k.k. jako podstawą 

do oceny zachowań sprawcy w przedmiocie art. 209 k.k. 

 Zachowania mające na celu naruszenie reguł prawnych zasługują na potępienie. Ukrywanie 

majątku przed wierzycielem jest szkodliwe i istotnie uderza w porządek państwa prawa, gdzie 

zarówno własność jak i prawa majątkowe pozostają pod ochroną aparatu władzy.  

Warto w tym zakresie wskazać chociażby na treść dyspozycji art. 20 Konstytucji RP - 

stanowiącej, iż społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, 

własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi 

podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Na podobnej zasadzie trzeba 

wspomnieć o art. 21 ust. 1 Konstytucji RP, gdzie ustawodawca wskazał m.in. zasadę ochrony 

własności (Rzeczpospolita Polska chroni własność) oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji RP w którym to 

podniesiono, iż m.in. własność i inne prawa majątkowe podlegają równej dla wszystkich ochronie 

prawnej. 

 Zaprezentowane w niniejszym fragmencie rozprawy orzeczenia wskazują zaś, że sprawcy 

przestępstw nie rozróżniają w istocie grup poszkodowanych i swoim bezprawnym działaniem 

krzywdzą zarówno uprawnionych do alimentów jak i pozostałych wierzycieli dysponujących 

stosownymi tytułami wykonawczymi. 

 Reasumując należy skonkludować, że choć art. 209 k.k. jak i art. 300 § 2 k.k. zostały 

umieszczone w dwóch odmiennych rozdział k.k., tj. rozdziale XXVI zatytułowanym przestępstwa 

przeciwko rodzinie i opiece oraz w rozdziale XXVI oznaczonym jako przestępstwa przeciwko 

obrotowi gospodarczemu to za każdym razem sprawcy wypełniający znamiona czynów 

  
454 Wyrok SO w Poznaniu (IV Wydział Karny Odwoławczy) z 10 lipca 2015 r., w sprawie o sygn. akt IV Ka 592/15 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 2113462, Lex nr 1837600). 
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zabronionych stypizowanych w wyżej wymienionych przepisach naruszają kluczowe z punktu 

widzenia państwa prawa wartości, jak m.in. zapewnienie płynności finansowej dla osób 

uprawnionych czy pewność obrotu gospodarczego - co w dalszej kolejności przekłada się  

na funkcjonowanie nas wszystkich, nawet potencjalnie bezpośrednio nienarażonych  

na konsekwencje deficytu otrzymania należnych świadczeń.   
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Rozdział V. 

Sankcja karna. 

 Należy podnieść, że 24 marca 2017 r. Sejm RP VIII kadencji przyjął w ramach trzeciego 

czytania na trzydziestym ósmym posiedzeniu Sejmu projekt ustawy w zakresie nowelizacji 

brzemienia art. 209 k.k. w sferze przestępstwa niealimentacji. Senat RP VII kadencji w toku 

dalszego procesu legislacyjnego nie wniósł żadnych poprawek do przesłanego przez Marszałka 

Sejmu projektu zmiany ustawy. W tym stanie rzeczy ustawa została przedstawiona do podpisu 

Prezydenta RP455. Ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k. weszła w życie 31 maja 2017 r.  

 Biorąc pod uwagę powyższe warto zastanowić się jaka powinna być istotnie sankcja 

optymalna456 z tytułu przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacji. W doktrynie słusznie 

zwraca się bowiem uwagę na fakt, iż daną sankcję będzie można określić mianem optymalnej  

w przypadku, w którym będzie ona spełniać wymóg sprawiedliwości, proporcjonalności,  

będzie zdolna do powstrzymywania przed popełnianiem przestępstw oraz w konsekwencji  

będzie najbardziej adekwatną reakcją na popełnione przez danego sprawcę przestępstwo.  

Warto również pamiętać m.in. o dyrektywie prewencji indywidualnej (stanowiącej najmniej 

kontrowersyjną spośród dyrektyw wymiaru kary457).  

Należy dodatkowo podnieść, że określone założenia aksjologiczne ujawniają się  

przy analizie koncepcji kary jako takiej; dotykają one wówczas pojęcia sprawiedliwości 

rozumianej przez niektórych etyków często jako odpłata. Również łączą się one ściśle  

z problematyką stosunku do przestępców. Z człowiekiem występującym przeciwko dobru innych 

powinno się oczywiście postępować tak, by dalej nie niszczył naruszonego dobra i by - w miarę 

możliwości - naprawił wyrządzoną swoim zachowaniem szkodę458.  

Warto zaznaczyć, iż kara za dane przestępstwo, określana mianem również kary 

kryminalnej (crimen) to przewidziana przez prawo karne materialne konsekwencja popełnienia 

  
455Druk nr 1193. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Proces legislacyjny; 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1193 ; [Dostęp: 28 kwietnia 2017 r.]. 
456 M. Szczepaniec, WYBÓR OPTYMALNEJ KARY W ŚWIETLE SĄDOWYCH DYREKTYW WYMIARU KARY, «PROK. I PR.»  

3/2014, s. 45. Podobnie Ł. ROSIAK, Sankcja optymalna w ramach art. 209 k.k., «Jurysta» 272.6/2017, s. 7 – 12. 
457 M. DĄBROWSKA – KARDAS, Analiza dykrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego, Warszawa 2012,  

s. 275. 
458 O powyższym – na marginesie głównego aspektu swojej monografii - wspomina A. GRZEŚKOWIAK, Kara śmierci 

w polskim prawie karnym, Toruń 1978, s. 19. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1193
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występku albo zbrodni, która zawiera wskazaną przez to prawo dolegliwość, wyrażającą 

dezaprobatę popełnienia czynu oraz jego sprawcy459.  

Wydaje się, że różne pozostają sfery poczucia sprawiedliwości zarysowujące  

się w społeczeństwie. Jedną z nich jest występująca w szerszej zbiorowości ludzkiej chęć odwetu, 

stosownej zemsty. Nie negując społecznych korzeni odpowiednio rozumianej sprawiedliwości  

ani też słuszności odczuć społecznych - należy zwrócić uwagę, że istotą sprawiedliwości pozostaje 

świadczenie według właściwej, równej miary – każdemu według tego, co mu się należy460.  

Warto zaznaczyć, że cel sprawiedliwościowy kary sprowadza się do tego, że kara winna 

być adekwatna do ciężaru danego przestępstwa, z uwagi na okoliczność, iż tylko wówczas 

pozostaje sprawiedliwa. Określonego w podany sposób celu nie można interpretować w ramach 

specyficznie rozumianego odwetu czy pewnej restytucji461 moralnej, lecz należy odbierać  

w kontekście współmierności kary w relacji do stopnia winy sprawcy462 oraz szkodliwości danego 

czynu (czyli w perspektywie kategorii określanych i definiowanych przez prawo)463.  

Zdaniem J. Warylewskiego464 cele kary w odróżnieniu od jej skutków nie znajdują  

się w płaszczyźnie obiektywnej (przedmiotowej). Celem kary zawsze pozostaje bowiem 

osiągnięcie pewnych skutków (rezultatów), które winny być zamierzone i preferowane  

przez podmiot wyznaczający (określający) dany cel. Cel ten zaś ulokowany zostaje na płaszczyźnie 

subiektywnej (podmiotowej) oraz jest wyznaczany w danej świadomości przez konkretne dążenia  

oraz pragnienia.  

Cel zaś pozostać może na etapie formułowania oraz artykułowania, tylko wtedy, gdy  

nie dochodzi do jego urzeczywistnienia się. Tytułem przykładu J. Warylewski wymieniał 

odstraszanie, poprawę (resocjalizację) czy unieszkodliwienie jako cele kary. Powyższe 

przedstawienie celów kary posiada swoje źródło w samych zasadach prawa karnego  

(ideach i postulatach formułowanych przez naukę prawa karnego).  

Możliwe jest jednak formułowanie celów kary poprzez faktycznie realizowaną przez karę 

  
459 A. MAREK, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 235. 
460 B. JANISZEWSKI, Sprawiedliwość kary. Rozważania w świetle prawnych podstaw jej wymiaru, [w:] Rozważania  

o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczyka,  

red. A. SZWARC, Poznań 1999, s. 153. 
461 Zdaniem E. Bieńkowskiej poprzez restytucję należy rozumieć naprawienie szkody przez sprawcę wiktymizacji.  

E. BIEŃKOWSKA, Wiktymologia. Zarys wykładu, Warszawa 2000, s. 8. 
462 Zgodnie bowiem z art. 53 § 1 k.k. sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez 

ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy.  
463 A. MAREK, op. cit., s. 240. 
464 J. WARYLEWSKI, Prawo karne…, s. 40.  
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funkcję, a nawet wprowadzanie celów w stosunku do realizowania określonej polityki kryminalnej. 

W doktrynie przyjmuje się, iż odpowiedzialność karna rodziców za zaniedbania wychowawcze  

w stosunku do swoich dzieci pozostaje najsurowszym rodzajem odpowiedzialności, jaka grodzi 

rodzicom, w konfiguracji, w której nie wypełniają oni spoczywających na nich funkcji 

wychowawczych465 (niealimentacja jest tego rodzaju specyficznym przykładem).  

Nie można również nie wspomnieć o fakcie, iż istotne w zakresie każdorazowego przepisu 

karnego, w tym i tego dotyczącego niealimentacji, winno być oddziaływanie w sferze prewencji, 

tak ogólnej jak i indywidualnej. Należy podnieść, że poprzez termin prewencja ogólna przyjmuje 

się, iż jest to zapobiegawcze oddziaływanie na społeczeństwo (w przeszłości tego rodzaju  

cel prawa karnego utożsamiany był z odstraszającym oddziaływaniem danej sankcji karnej)466.  

W powyższym zakresie należy zasygnalizować, iż „motywacja wyroków w zakresie kary 

ma tendencję do przybierania form szablonowych, schematycznych. Nader często ogranicza się – 

niestety – do mechanicznego i lakonicznego powtórzenia słów ustawy. Żadne uzasadnienie (…) 

nie może się ograniczać do ogólników, dających się zastosować do każdego rozstrzygnięcia o karze 

i operować wyłącznie powtórzeniem przepisów ustawy“. Ponadto „partia motywacyjna (…) 

orzeczenia powinna w zindywidualizowany sposób odnosić się do adekwatnych dla danego 

przypadku dyrektyw sądowego wymiaru kary, skatalogowanych w przepisie art. 53 § 1 i 2 k.k.467“ 

Na tle stanu prawnego w ramach art. 209 k.k. obowiązującego przed nowelizacją  

k.k. z 23 marca 2017 r. SA w Katowicach w wyroku z 13 stycznia 2005 r.468 w sprawie  

o sygn. akt II AKa 455/04469 skonkludował, że uporczywym (aktualnie usunięto niniejsze znamię 

czasownikowe „uporczywości” z k.k.) uchylaniem się od płacenia alimentów pozostaje tylko taka 

sytuacja, gdy sprawca mając ku temu realne i faktyczne możliwości nie płaci alimentów  

i czyni to w sposób celowy. Jednocześnie SA w Katowicach zauważył, że przesyłanie kwot 

niższych od zasądzonych, z uwagi na konieczność równoczesnego utrzymania zarówno siebie 

jak i dziecka pochodzącego z innego związku nie może być uznane za uchylanie się od spełnienia 

obowiązku alimentacyjnego. 

  
465 A. GRZEŚKOWIAK, Prawna odpowiedzialność…, op. cit., s. 115. 
466 A. MAREK, op. cit., s. 241.  
467 A. BOJAŃCZYK, Uzasadnienie wyroku skazującego na karę dożywotniego pozbawienia wolności (z procesowej 

problematyki orzekania kary dożywotniego pozbawienia wolności, [w:] Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, 

jego zbrodnia i kara, red. A. RZEPLIŃSKI, M. EJCHART-DUBOIS, M. NIEŁACZNA,, Warszawa 2017, Legalis/el. 
468 Wzmiankowany uprzednio wyrok SA w Katowicach z 13 stycznia 2005 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 455/04. 
469 OSAKat 2005 nr 1, poz. 4, Legalis nr 71610. 
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Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, iż w tożsamym orzeczeniu SA wskazał, że 

stopień społecznej szkodliwości danego czynu pozostaje immanentną cechą czynu,  

który to pozwala na odróżnienie czynów błahych470 od tych poważnych i w konsekwencji prowadzi 

do uznania za przestępstwo tylko takich przejawów ludzkiej aktywności (lub jej braku),  

które to faktycznie i realnie szkodzą określonym dobrom konkretnej jednostki, bądź dobru 

społecznemu.  

Wskazana uprzednio istotna cecha czynu (stopień społecznej szkodliwości), który nawet 

formalnie wyczerpuje wszystkie znamiona danego czynu zabronionego podlega każdorazowo 

indywidualnemu stopniowaniu i w zależności od określonych okoliczności zarówno 

podmiotowych, jak i przedmiotowych może mieścić się w kategoriach - od znikomej  

do szczególnie wysokiej. 

 Trzeba również zaznaczyć, iż zasadniczo żadna kodyfikacja nie jest pisana od początku  

i całkowicie na nowo, lecz niemal zawsze opiera się na swoich poprzednikach – nie tylko gdy im 

zaprzecza, lecz również, kiedy się do nich odwołuje471. Podobnie proces nowelizacji wygląda  

z perspektywy zmiany fragmentu ustawy karnej, a więc samego art. 209 k.k. 

 W tym też miejscu warto zastanowić się nad fundamentalną kwestią sprowadzającą się  

do tego czy w ogóle czyn niealimentacji powinien być stypizowany w ustawie karnej  

(a jeśli tak to czy nie powinien on znajdować się np. w kodeksie wykroczeń). Już bowiem w ramach 

powołanej 10 listopada 1919 r. Komisji Kodyfikacyjnej członkowie tego szacownego gremium 

podzieli się zarówno na zwolenników, jak i przeciwników - kwestii karalności samej 

niealimentacji472. 

 Za kryminalizacją alimentacji opowiedzieli się J. Makarewicz473, W. Makowski474,  

  
470 M.G.WĘGLOWSKI wskazuje, iż (in abstracto, a nie w konkretnym zdarzeniu) niealimentacja jest jego zdaniem 

czynem o relatywnie niższej szkodliwości społecznej co uwidacznia się także w sferze medialnopublicznej – 

M.G.WĘGLOWSKI, O zaskarżalnosci postanowienia o przedstawieniu, «Prok. i Pr.» 11/2013, Legalis/el. 
471 J. KOCHANOWSKI, Redukcja odpowiedzialności karnej. Analiza i ocena założeń kodeksu karnego  

z 1997 r. na tle innych polskich kodyfikacji karnych. Komentarz, Instytut Prawa Karnego Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 10 
472 V. KONARSKA - WRZOSEK, M. SZEWCZYK, Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, [w:] Przestępstwa przeciwko 

dobrom indywidualnym, red. J. WARYLEWSKI, Warszawa 2012, Legalis/el. 
473 J. Makarewicz – wzmianka biograficzna na s. 34. 
474 W. MAKOWSKI (1880 – 1942) – profesor i dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes 

sekcji prawa karnego Komisji Kodyfikacyjnej, wykładowca prawa karnego. Wyżej wymieniony działalność naukowo-

dydaktyczną łączył z funkcjami z życia publicznego (pełnił urząd marszałka Sejmu, wicemarszałka Sejmu jak  

i wicemarszałka Senatu, wielokrotnie także piastował funkcje Ministra Sprawiedliwości). 
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S. Śliwiński475, E.S. Rappaport476. Zdaniem ostatnio wymienionego prawnika, utrzymanie 

kryminalizacji przestępstwa niealimentacji było zasadne w „przypadkach specjalnie jaskrawego 

przekroczenia postanowień prawa cywilnego, gdyż prawo karne winno być podporą  

prawa cywilnego i je penalizować”477.  

Należy zauważyć, iż zwolennicy abolicji w sferze czynu niealimentacji pozostawali  

w zdecydowanej mniejszości w ramach obrad gremium Komisji Kodyfikacyjnej prawa karnego 

materialnego.  

Warto podnieść, że do przeciwników kryminalizacji przestępstwa niealimentacji należeli  

J. Kałużniacki478 oraz A. Mogilnicki479. J. Kałużniacki wskazywał, że „jeżeli ktoś może dawać 

utrzymanie, a nie chce go dawać, to zapadnie w stosunku do niego w sądzie cywilnym  

wyrok zasądzający”. Ponadto wskazany powyżej członek Komisji Kodyfikacyjnej podnosił, że 

jeżeli wyrok sądu cywilnego nie zostanie zrealizowany to wówczas będą miały zastosowanie 

ogólne przepisy karne o uchylaniu się od egzekucji. Ostatecznie zatem w ramach dyspozycji  

art. 201 k.k. z 1932 r. uregulowana została kwestia przestępstwa niealimentacji. 

Z. Siwik w swojej monografii480 przytoczył szereg argumentów zarówno z zakresu 

stanowiska przeciw penalizacji niealimentacji (abolicjonizmu) jak i zwolenników niealimentacji.  

Pośród argumentów z zakresu braku depenalizacji niealimentacji przytacza się racje m.in. 

o charakterze celowościowym - sprowadzające się do tego, iż państwo winno gwarantować spokój 

oraz harmonię rodziny jako podstawowej komórki społecznej i podstawowym warunkiem 

osiągnięcia tego założenia pozostaje przestrzeganie intymności rodziny jako zasadniczej wartości. 

W myśl tej konfiguracji (postrzegania rodziny jako grupy osobistej opartej na indywidualnych 

decyzjach) niealimentacja byłaby tylko problemem z zakresu prawa prywatnego481. Podobnie 

akcentuje się, iż pomimo faktu, że zjawisko niealimentacji powoduje szkody w ramach struktury 

rodzinnej to jednak szkodliwość tego rodzaju zjawiska nie powinna być podstawą do penalizacji482. 

Podaje się również, iż interwencja prawa karnego w relacje rodzinne powoduje wzrost 

  
475 S. ŚLIWIŃSKI (1887 – 1959) – profesor i dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego,  

sędzia SN, członek Komisji Kodyfikacyjnej. 
476 E. S. RAPPAPORT (1877 – 1965) – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia SN, członek Komisji Kodyfikacyjnej. 
477 D. J. SOSNOWSKA, op.cit, s. 15. 
478 J. KAŁUŻNIACKI, (1869 – 1928) – sędzia, członek Komisji Kodyfikacyjnej. 
479 A. MOGILNICKI (1875 – 1958) – prezes Izby Karnej SN, członek Komisji Kodyfikacyjnej. 
480 Z. SIWIK, Przestępstwo niealimentacji…, s. 23. 
481 Ibidem, s. 23.  
482 Ibidem, s. 24. 
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negatywnych uczuć w ramach tej podstawowej komórki społecznej i sama w sobie nie jest  

w stanie przysporzyć środków na spłatę wymagalnego zadłużenia alimentacyjnego483.  

Zaprezentowane powyżej przykłady z zakresu motywów niealimentacji są zdaniem autora 

niniejszej rozprawy chybione. Należy bowiem podkreślić, że o ile prywatność każdorazowej 

rodziny jest zjawiskiem niezwykle cennym i wymagającym ochrony ze strony państwa to jednak 

w sytuacji, w której to osoba uprawniona do alimentów nie uzyskuje należnych jej świadczeń  

- aparat państwa nie tylko nie powinien, ale wręcz nie może pozostawać bierny. Wynika to bowiem 

z faktu, iż skutki zaniechań w sferze braku odpowiednich świadczeń materialnych mogą 

determinować negatywne działania osób uprawnionych do alimentacji, pozbawionych środków 

(bądź „odpowiednich środków”) do należytej egzystencji.  

W przypadku bowiem, w którym to osoba małoletnia dopuści się czynu zabronionego  

pod groźbą kary (np. przestępstwa kradzieży) z uwagi na to, że chociażby jej ojciec zaniechał 

płatności alimentów (np. nigdy nie uiszczał należnych alimentów) to wówczas sprawa ta wychodzi 

znacznie poza ramy jedynie rodziny jako podstawowej komórki społecznej i prawo karne  

- jak najbardziej - posiada wówczas legitymacje do stosownej interwencji. Prawo karne  

bowiem ma za zadanie oddziaływać w sposób prewencyjny na potencjalnych sprawców 

przestępstwa i w tym też aspekcie winno ingerować we wszelkie sytuacje, gdzie wzrasta możliwość 

popełnienia czynu zabronionego (nawet w hipotetycznym zakresie).  

Niemniej, należy przyznać, iż postulat podniesiony przez Z. Siwika w dalszej kolejności  

(a wskazujący na zasadność abolicji) w stosunku do niealimentacji jest zasadny, ale jedynie  

jako uzupełnienie szeroko zakrojonych działań wobec sprawców niealimentacji,  

a nie ich wykluczenie ze strony karnoprawnej. Chodzi mianowicie o to, iż Z. Siwik wskazuje, że 

„sam fakt, że klasyczne instytucje prawa prywatnego nie zawsze są wystarczające dla osiągnięcia 

celu zlikwidowania problemu niealimentacji (np. liczebność i gwałtowność tego zjawiska) 

powoduje tylko, że w tej sytuacji istnieje konieczność stworzenia nowych instytucji społecznych, 

przystosowanych do tego problemu naszej epoki, czy też np. potrzeba aktywniejszej polityki 

rodzinnej i kulturalnej państwa. Pozakarne środki powinny łączyć się z wykorzystaniem takich 

dyscyplin jak pedagogika, psychologia, filozofia i antropologia”484.  

 Wydaje się, iż aczkolwiek kara powinna być sprawiedliwą odpłatą to nie sposób pominąć 

  
483 Ibidem, s. 25.  
484 Ibidem, s. 27.  
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tak istotnych społecznie kwestii jak ekonomia485 w zakresie zastosowania danej kary  

czy możliwość uniknięcia problemu wtórnej socjalizacji wskutek wdrożenia kar nieizolacyjnych 

zamiast kosztownej - zarówno ekonomicznie jak i społecznie - kary486 bezwzględnego pozbawienia 

wolności w zakładzie karnym. Podkreśla się jednak, iż by mówić o skuteczności zastosowanej  

kary w stosunku do sprawcy - winna ona być skuteczna487. 

W demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości 

społecznej (art. 2 Konstytucji RP) - obiektywnie rzecz ujmując - nikomu nie powinno zależeć  

na marnotrawstwu środków publicznych poprzez długotrwałą izolację sprawców przestępstw  

w konfiguracji, w której to przebywanie przez nich na wolności może przyczynić się w sposób 

istotny do naprawienia wyrządzonych krzywd i – tak jak ma to miejsce w przypadku przestępstwa 

niealimentacji – wypłaty świadczeń pieniężnych na rzecz osób uprawnionych (najczęściej 

małoletnich dzieci samych sprawców).  

Warto podnieść, iż pogarszające się warunki życia wielu rodzin, bezrobocie, konieczność 

podejmowania dodatkowej pracy - mają wpływ na zachowania przestępcze małoletnich488. Wydaje 

się zatem, iż powyższe wskazanie może stanowić uzupełnienie penalizacji niealimentacji,  

a nie jedynie argument za abolicją tego rodzaju zjawiska.  

Na marginesie niniejszych rozważań należy poczynić konstatację, iż każdorazowa 

skuteczność procesu resocjalizacji zależy od indywidualnych kompetencji oraz osobowości osób 

realizujących odpowiednie programy resocjalizacyjne. To co pozostaje niezwykle ważne  

dla jednostek, poddawanych oddziaływaniu terapeutycznemu to poczucie bezpieczeństwa, 

zaufanie do innych osób, optymizm czy empatia489. 

W dalszym zakresie należy podzielić stanowisko w sferze argumentacji przemawiającej  

za penalizacją niealimentacji, przede wszystkim zaś wypływające z materii aspektu jakościowego, 

  
485 Idea bowiem implementacji ustaleń nauk ekonomicznych w sferę prawa karnego stanowi temat niezwykle 

interesujący przedstawicieli doktryny, o czym wspomina P. Chlebowicz w aspekcie referatu M. Szczepaniec pt. 

Ekonomia w naukach penalnych, wygłoszonego w trakcie Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów 

zatytułowanego „Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych” w Poznaniu w dniach 19-20 kwietnia 2012 r.  

P. CHLEBOWICZ, Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów «Interdyscyplinarność badań  

w naukach penalnych», Poznań, 19-20 kwietnia 2012 r., «Studia Prawnoustrojowe» 187-188.19/2013, s. 188. 
486 W sposób szeroki o interdyscyplinarnym charakterze studiów penologicznych traktuje J. UTRAT-MILECKI, 

Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006, s. 17.  
487 E. ŻYWUCKA-KOZŁOWSKA, Kara ograniczenia wolności po 1.7.2015 r., «EP» 10.10/2014, s.37. 
488 Na powyższe aspekty wskazuje m.in. A. BAŁANDYNOWICZ, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, 

Warszawa 2011, s. 13. 
489 Na tego rodzaju elementy składowe optymalnego procesu resocjalizacji zwraca uwagę B. HOŁYST, Kryminologia, 

s. 1400.  
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gdzie istotne pozostaje to, że gwałtowny wzrost liczby przypadków niealimentacji pociąga za sobą 

poważne (negatywne) przekształcenia w materii stosunków rodzinnych.  

Ponadto trafna jest również argumentacja sprowadzająca się do faktu, że istotne pozostaje 

oddziaływanie prewencji ogólnej, zwłaszcza na nie-przestępców. Tego rodzaju zjawisko emanuje 

odstraszająco na potencjalnych sprawców, zwłaszcza gdy dana osoba jest przestraszona  

i powstrzymywana obawą dodatkowych szkód, jakie to wymierzona kara ściągnęłaby na nią 

i często na nową rodzinę490.  

 W ramach art. 209 § 1 k.k., czyli skonstruowanego czynu niealimentacji  

w typie podstawowym należy zaznaczyć, iż generalnie czyn ten zagrożony jest karami 

nieizolacyjnymi. Zdaniem T. Szafrańskiego wprawdzie sąd orzekający ma obowiązek wyrokować, 

począwszy od kary grzywny, poprzez karę ograniczenia wolności aż do kary pozbawienia 

wolności, jednak należy nadmienić, że jeżeli kara łagodniejsza może być wystarczająca to na niej 

właśnie sąd zasadniczo poprzestanie491.  

Naturalnie wydaje się, że istnieje ryzyko wzrostu liczby wymierzanych kar grzywny, 

jednakże zdaniem projektodawców tego rodzaju kara ma być czynnikiem kształtującym 

zachowanie potencjalnych sprawców w przyszłości. Dodatkowo może okazać się, iż pewna liczba 

kar zostanie orzeczona w zawieszeniu z uwagi na dotychczasową niekaralność dłużników 

alimentacyjnych. Tego typu zakres karania sprawców według projektodawcy ma posiadać wymiar 

czynników konformizujących zachowanie poszczególnych sprawców w pożądanym kierunku  

w przyszłości492. 

Warto zaznaczyć, że wprowadzenie aktualnie obowiązującego k.k. – na co wskazuje się  

w doktrynie493 – było obliczone na przewartościowanie polityki karnej państwa.  

Właśnie powyższemu celowi podporządkowane zostało zmodyfikowanie tak katalogu kar,  

jak i samych dyrektyw wymiaru kary pod kątem wyrażenia przez ustawodawcę prymatu kar 

wolnościowych (nieizolacyjnych). W ramach to bowiem art. 32 k.k. ustawodawca wprowadził 

  
490 Ibidem, s. 32. Jedynie na marginesie kwestii „nowej rodziny” należy podnieść, że w myśl wyroku  

SN z 22 sierpnia 1968 r. w sprawie o sygn. akt V KRN 444/68 (OSPiKA 1972, nr 2, poz. 35, s. 81-82) okoliczność 

tego rodzaju, iż zobowiązany do płacenia alimentów (na rzecz dzieci z pierwszego małżeństwa) założył nową rodzinę  

i w związku z powyższym posiada mniejsze możliwości wywiązywania się z nałożonego obowiązku alimentacyjnego, 

nie pozbawiają jego postępowania (polegającego na płaceniu alimentów w wysokości mniejszej od zasądzonej) 

znamion przestępstwa wynikających z art. 201 § 1 k.k. z 1932 r. 
491 Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach /nr 33/, posiedzenie z 23 lutego 2017 r…. 
492 Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach /nr 33/, posiedzenie z 23 lutego 2017 r…. 
493 A. ORNOWSKA, Kara ograniczenia wolności, Warszawa 2013, s. 33. 
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celową (odpowiednio wyważoną i przemyślaną) gradację kar, wymieniając je od najłagodniejszej 

do najsurowszej (grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności oraz - 

znajdujące się poza zasięgiem sankcji z art. 209 k.k. - kara 25 lat pozbawienia wolności oraz kara 

dożywotniego pozbawienia wolności).  

 

Analizując możliwe do wymierzenia sankcje karne wobec sprawcy przestępstwa 

niealimentacji należy rozpocząć od grzywny. B. Hołyst wskazuje się, iż tego rodzaju  

kara pieniężna stanowi alternatywę dla kary pozbawienia wolności, chociaż w aspekcie 

międzynarodowym nie jest ona klasyfikowana jako tzw. community sanctions494.  

Ponadto dolegliwość tej kary sprowadza się do odebrania sprawcy oznaczonych  

(w odpowiedniej ilości) środków pieniężnych i wynikający stąd przymus czasowej rezygnacji  

z konsumpcji oraz zaspokojenia potrzeb (czy to własnych czy też osób pozostających  

na utrzymaniu sprawcy - w przypadku przestępstwa niealimentacji może to być np. kolejna 

rodzina). W ramach tej kary, ustawodawca kładzie przede wszystkim nacisk na pewnego rodzaju 

ostrzeżenie i odstraszanie, które przejawia się odebraniem środków pieniężnych.  

Naturalnie (z kryminologicznego punktu widzenia) w przypadku zastosowania kary 

grzywny należy wspomnieć o pozytywnym elemencie (m.in. z punktu widzenia sprawcy) 

uniknięcia kary pozbawienia wolności i związanej z tym stygmatyzacji. Niemniej, wskazuje się, iż 

wadą tej kary pozostaje (mimo wszystko) nierówne oddziaływanie na biednych czy bogatych495 

(choć zasadniczo odejście przez polskiego ustawodawcę od modelu grzywny kwotowej na rzecz 

instytucji grzywny dopasowanej do możliwości zarobkowych każdorazowego sprawcy ma ten stan 

rzeczy każdorazowo rewidować).  

Grzywna pozostaje karą, w wyniku której winno dojść do pozbawienia skazanego środków 

pieniężnych w kwocie określonej stosownym wyrokiem496. W doktrynie wskazuje się, iż we 

współczesnym prawie karnym przedmiotowa kara winna stanowić zasadniczy środek reakcji 

karnej w stosunku do mniej poważnych przestępstw497. Grzywna została ujęta przez ustawodawcę 

w katalogu kar w art. 32 ust. 1 k.k. W sposób zaś szczegółowy - grzywna została opisana w ramach 

dyspozycji art. 33 k.k. 

  
494 B. HOŁYST, Kryminologia, s. 1247. 
495 Ibidem, s. 1247. 
496 W. DADAK, Grzywna samoistna w stawkach dziennych. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne, Warszawa 2011, 

s. 21. 
497 E. BLASKI, Prawo karne. Repetytorium. Warszawa 2008, s. 170.  
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 Grzywna wymierzana jest w stawkach dziennych. W doktrynie wyróżnia się dwa etapy 

wymierzania kary grzywny498.  

Pierwszy etap sprowadza się do określenia ilościowego wymiaru kary w ramach liczby 

stawek dziennych w aspekcie jednostek wymiaru grzywny (w tej materii kluczowe są waga  

oraz charakter danego przestępstwa; bez znaczenia pozostaje zaś sama zdolność płatnicza 

sprawcy).  

Drugi natomiast etap wymierzania kary grzywny uwzględnia już zarówno sytuację 

majątkową, jak i możliwości zarobkowe sprawcy i sprowadza się do określenia wysokości stawki 

dziennej. Przy wymierzaniu grzywny niezwykle ważne pozostaje określenie liczby stawek  

oraz wysokości pojedynczej stawki. Generalnie - gdy ustawa nie stanowi inaczej - najniższa liczba 

stawek wynosi 10, najwyższa zaś 540 (co wynika z treści art. 33 § 1 k.k.).   

Na marginesie należy zauważyć, iż chociażby w przypadku k.w. istnieje możliwość 

zasądzenia wobec sprawcy grzywny kwotowej (art. 24 k.w.)499. Na podobnym tle,  

w konfiguracji, w której sąd orzekający posiada kompetencje do nałożenia grzywny kwotowej  

J. Warylewski wskazywał500, że nie powinna być ona w zasadzie niższa od 1 zł (w sytuacji, gdy 

brak jest określenia w danej ustawie dolnej granicy grzywny kwotowej). W tym też kontekście na 

bazie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - SN w orzeczeniu  

z 21 maja 2004 r.501 stwierdził, że dolnej granicy (przewidzianej w ramach art. 219 ust. 1 wyżej 

wymienionego aktu normatywnego) nie określa się na podstawie dyspozycji art. 33 § 1 k.k.  

oraz art. 33 § 3 k.k., a stanowi ją kwota 1 zł. 

 Istnieje również możliwość wymierzenia przez sąd orzekający grzywny obok kary 

pozbawienia wolności w konfiguracji, w której to sprawca dopuścił się danego czynu w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy takową korzyść osiągnął (art. 33 § 2 k.k.).  

Niemniej, należy również zaznaczyć, iż w orzecznictwie przyjmuje się, że sprawca 

przestępstwa niealimentacji nie działa z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej. Na gruncie 

  
498 E. HRYNIEWICZ-LACH, Komentarz do art. 33 k.k., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do art. 32-

116 Kodeksu karnego, red. M. KRÓLIKOWSKI, R. ZAWŁOCKI, Legalis/el. 
499 W doktrynie wskazuje się, iż tradycyjny system grzywien orzekanych kwotowo nie różnicował w odpowiedni 

sposób ich wymiaru w zależności od bieżącej sytuacji majątkowej oraz społecznej sprawców przestępstw.  

Tego rodzaju sytuacja prowadziła częstokroć do niewykonalności orzeczonych kar grzywny i stosowania w stosunku 

do skazanych zastępczych kar pozbawienia wolności. O powyższym wspomina A. MAREK, Problem regulacji prawnej  

i orzekania kary grzywny, «PiP» 2/2003, s. 13. 
500 J. WARYLEWSKI, Prawo karne…, s. 415. 
501 Uchwała Izby Karnej SN z 21 maja 2004 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 4/04 (OSNKW 2004 nr 5,  

poz. 48, s. 12, Legalis nr 62925). 
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bowiem orzeczenia SN z 21 października 1987 r.502 wskazano, że przestępstwo z ówczesnego  

art. 186 § 1 k.k. z 1969 r. nie należy do tzw. czynów popełnionych z chęci osiągnięcia korzyści 

majątkowej (zwłaszcza – jak to miało miejsce w przedmiotowym stanie faktycznym – gdy 

oskarżony nie pracował i nie posiadał żadnego majątku). Podobnie jak powyżej argumentowała 

Izba Karna SN w wyroku z 6 lipca 1993 r.503, gdzie podniesiono, iż sama uporczywość uchylania 

się od wykonania ciążącego na sprawcy obowiązku alimentacji nie jest tożsama  

z zachowaniem jednoznacznie świadczącym o chęci osiągnięcia korzyści majątkowej - ponieważ 

motywacja niewykonania tego obowiązku może być różnorodna i zazwyczaj jest inna, niż chęć 

przysporzenia korzyści majątkowej. 

W orzeczeniu z 2 sierpnia 2001 r.504 SA w Łodzi wskazał, że jedynie względy wymienione 

w ówczesnym art. 58 § 2 k.k.505 mogą uzasadniać decyzję o nieorzekaniu grzywny.  

W przedmiotowym zaś stanie faktycznym stwierdzono, że „oskarżony jest młodym, zdolnym  

do pracy człowiekiem, bez żadnych zobowiązań rodzinnych. Jego możliwości zarobkowe – mimo 

tego, że przed momentem aresztowania nie pracował i pozostawał na utrzymaniu swojej matki – 

pozwalają na zdobycie środków na uiszczenie (względnie niewysokiej) kary grzywny oraz kosztów 

sądowych”. W okresie wyrokowania w niniejszej sprawie sąd orzekający pozostawał zobligowany  

do wzięcia pod uwagę wydatków, jakie ponosił dany sprawca (związanych z utrzymaniem rodziny  

lub leczeniem); wówczas sąd winien zebrać szereg danych odnośnie co do stanu majątkowego 

osoby, która miała zostać ukarana (aktualnie brak jest takiego wymogu).  

Podobną argumentację sąd przyjął w ramach wcześniejszego orzeczenia wydanego  

26 października 2000 r.506, gdzie podniesiono, iż „oskarżony jest człowiekiem młodym, zdolnym  

do pracy i posiadającym wykształcenie zawodowe a jednocześnie wolnym od zobowiązań 

alimentacyjnych” - co uzasadniło twierdzenie, że wymierzenie sprawcy kary grzywny nie było 

sprzeczne z dyrektywą wskazaną w ramach art. 58 § 2 k.k. 

 Trzeba także zaznaczyć, że uchylony przepis art. 58 § 2 k.k. zakazywał sądom 

  
502 Wyrok SN z 21 października 1987 r. w sprawie o sygn. akt V KRN 271/87 (OSNPG 1988 nr 7, poz. 67,  

Legalis nr 26015). 
503 Wyrok Izby Karnej SN z 6 lipca 1993 r. w sprawie o sygn. akt II KRN 105/93 (OSNKW 1993 nr 9-10 poz. 57, 

Legalis nr 28158). 
504 Wyrok SA w Łodzi z 2 sierpnia 2001 r. w sprawie o sygn. akt Aka 113/01 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 54647, 

Lex nr 52308). 
505 Warto podnieść, że art. 58 § 2 k.k. został uchylony 1 lipca 2015 r. w ramach ustawy nowelizacyjnej  

z 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 396). 
506  Wyrok SA w Katowicach z 26 października 2000 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 274/00 (KZS 2001  

nr 3, poz. 45, s. 25, Legalis nr 70677).  



Strona 170 z 296 

 

wyrokującym orzekanie tzw. grzywny nieściągalnej, przez co należy rozumieć grzywnę, która 

byłaby niecelowa, trudna do ściągnięcia (z uwagi na złą sytuację majątkową sprawcy).  

Na gruncie tego przepisu również SA w Lublinie wydał wyrok z 24 lutego 2000 r.  

w sprawie o sygn. akt II AKa 15/00, gdzie wskazano, że sąd odstępuje w oparciu  

o art. 58 § 2 k.k. od orzekania grzywny, jeżeli uzna, że nie tylko aktualna sytuacja materialna 

oskarżonego, lecz również ta, którą można prognozować w czasie wykonywania wyroku uczyni 

bezskutecznym wykonanie grzywny.  

Podobnie wspomniany uprzednio SA w Lublinie w wyroku z 14 grudnia 2005 r.  

w sprawie o sygn. akt II AKzw 843/05 stwierdził, że możliwości skazanego w ramach uiszczenia 

grzywny należy ocenić przez pryzmat ewentualnej zmiany jego sytuacji majątkowej po wydaniu 

wyroku. Skoro zaś sąd w momencie powzięcia orzeczenia doszedł do przekonania, że skazany 

będzie mógł uiścić grzywnę to jedynie podanie przez skazanego zaistnienia od daty wyrokowania 

diametralnej zmiany sytuacji, która uzasadnia wniosek o niemożności spłaty grzywny sprzeciwiać 

się może uprzedniemu zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.    

 Warto podnieść, iż również na gruncie poprzednio obowiązującego k.k. z 1969 r.  

w orzecznictwie507 wyrażany był pogląd, iż skoro stan majątkowy sprawcy (uwzględniający jego 

stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe) uzasadnia przekonanie, iż nie uiści  

on grzywny ani nie będzie ona możliwa do ściągnięcia w toku postępowania egzekucyjnego  

to nie należy wówczas orzekać kary grzywny, bo jest ona (w takiej konfiguracji faktycznej) 

bezcelowa, chociaż byłaby zasłużona. 

 Niemniej, wydaje się, iż sankcja w postaci grzywny w ramach przestępstwa niealimentacji 

jest społecznie nieopłacalna (np. w sytuacji, gdy dany sprawca pozostaje dodatkowo  

w nowym związku, gdzie winien wydatkować określone kwoty na utrzymanie małoletnich).  

Ponadto tego rodzaju kara dotyka w sposób bezpośredni samego sprawcę czynu 

niedozwolonego stypizowanego w art. 209 k.k., jak również - w zakresie pośrednim - częstokroć 

członków jego najbliższej rodziny. 

 W sytuacji, w której to sprawca przestępstwa niealimentacji wykonuje niezarejestrowane 

prace dorywcze (co np. uwidocznione jest poprzez adnotacje w oświadczeniu o stanie majątkowym 

złożonym w trybie art. 801 k.p.c. podczas wizyty u danego komornika sądowego prowadzącego 

  
507 Postanowienie SA w Krakowie z 16 września 1998 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 165/98 (orzeczenia.ms.gov.pl, 

KZS 1998 nr 11, poz. 28, Legalis nr 288890).  
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przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu postępowanie egzekucyjne) ściągnięcie grzywny staje się 

jedynie iluzoryczne.  

Ostatecznie zaś nieuiszczona kara grzywny może zostać zamieniona na karę 

bezwzględnego pozbawienia wolności. Niemniej, w doktrynie przyjmuje się, iż pozbawienie 

wolności w reakcji na nieściągalność kary grzywny powinno stanowić tzw. ultimum refugium508, 

w konfiguracji, w której to żaden inny sposób nie może znaleźć zastosowania509.  

Zgodnie bowiem z treścią dyspozycji art. 46 § 1 k.k.w., jeżeli egzekucja grzywny okazała 

się bezskuteczna lub z okoliczności danej sprawy wynika, iż egzekucja grzywny ostatecznie 

okazałaby się bezskuteczna - sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności  

(w sytuacji, w której to skazany oświadcza, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie 

użytecznej albo się od niej uchyla lub zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną  

jest niemożliwa lub niecelowa). W tym zakresie warto zaznaczyć, że w myśl postanowienia  

Izby Karnej SN z 20 października 1999 r. w sprawie o sygn. akt II KKN 199/99  

- art. 33 k.k. nie nakłada na sąd orzekający obowiązku określenia już w pierwotnym wyroku 

zastępczej kary grzywny, jeżeli skazany w konsekwencji nie uiści kary grzywny w przewidzianym 

terminie. 

Należy również zauważyć, że żadna inna kara nie stwarza tak szerokich możliwości  

jej zredukowania, jak właśnie kara grzywny510 – otwierająca katalog kar w ramach  

art. 32 k.k. Bez trudu można wyobrazić sobie sytuację, w której wprawdzie sam sprawca  

nie wykazuje żadnego majątku, jednakże po orzeczeniu wobec niego kary grzywny - jest ona 

uiszczana przez jego zamożnych rodziców czy innych członków rodziny. W efekcie bowiem 

takiego rozwiązania sankcja w postaci grzywny pozostawałaby iluzoryczna.  

Niemniej, w myśl art. 57 k.w. ten kto organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar 

na uiszczenie grzywny orzeczonej za m.in. przestępstwo (np. przestępstwo niealimentacji)  

albo nie będąc osobą najbliższą dla skazanego uiszcza za niego grzywnę lub ofiarowuje  

czy to jemu samemu czy też osobie dla niego najbliższej środki na ten cel - sam naraża się  

na odpowiedzialność karną w postaci grzywny czy karę aresztu. W literaturze podkreśla się, iż 

przedmiotem ochrony wskazanego przepisu pozostaje szeroko rozumiany porządek publiczny 

  
508 Łac. ostateczna ucieczka.  
509 J. SZUMSKI, Kara zastępcza za nieuiszczoną grzywnę (w świetle ustawodawstwa i praktyki sądowej), «PiP» 11/2000, 

s. 39. 
510 W. DADAK, op. cit., s. 27. 
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postrzegany jako poszanowanie prawa, jego zasad, jak również rozstrzygnięć wydawanych  

w oparciu o prawo511.  

 Dodatkowo warto zaznaczyć jak w praktyce wygląda kolejność zaspokajania roszczeń  

w ramach postępowania egzekucyjnego. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 1025 k.p.c. z kwoty 

uzyskanej z egzekucji zaspokaja się (w poszczególnych kategoriach przed grzywnami sądowymi) 

m.in. koszty egzekucyjne, należności alimentacyjne512, należności za pracę za okres trzech 

miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę, należności zabezpieczone hipoteką 

morską, należności zabezpieczone hipoteką czy zastawem, należności za pracę wcześniej 

niezaspokojone, należności do których stosuje się przepisu działu trzeciego ordynacji podatkowej, 

należności wierzycieli na rzecz których prowadzona była egzekucja - i dopiero po zaspokojeniu 

wszystkich wskazanych wyżej należności ulegają wówczas zaspokojeniu kary pieniężne  

oraz grzywny, zarówno sądowe jak i administracyjne.  

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że orzeczenie wobec osoby nieposiadającej 

odpowiednich środków finansowych, na którą nałożono wcześniej obowiązek alimentacyjny – 

kary grzywny byłoby częstokroć bezcelowe, gdyż w praktyce postępowanie egzekucyjne mogłoby 

się okazać bezskuteczne.  

Prowadzący wówczas (w powyższej konfiguracji) postępowanie egzekucyjne komornik 

sądowy wydałby postanowienie o umorzeniu postępowania w trybie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c.,  

tj. w przypadku, w którym to jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej  

od kosztów egzekucyjnych. Zgodnie zaś z postanowieniem V Wydziału Cywilnego  

SA w Katowicach z 25 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. akt V ACz 1182/15 – bezskutecznością 

jest taki stan, który wskazuje na niemożność zaspokojenia przez wierzyciela należnej mu  

od dłużnika pretensji. 

Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że rozważając problematykę kary grzywny w aspekcie 

alternatywy dla kary pozbawienia wolności należy podnieść, że ze względu na istotę samej kary 

grzywny oraz jej funkcję kryminalnopolityczną o ewentualnym zastępowaniu  

  
511 P. DANILUK, Komentarz do art. 57 k.w., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. DANILUK, Warszawa 2019, 

Legalis/el. 
512 Niemniej, w przedmiotowym aspekcie warto wskazać, że „w wypadku, gdy egzekucja należności alimentacyjnych 

uniemożliwia zaspokojenie wierzytelności innego wierzyciela, wierzyciel ten może w drodze powództwa przeciwko 

osobie, na której rzecz egzekwowane są należności alimentacyjne, żądać ustalenia, że – wobec ustania obowiązku 

alimentacyjnego – przysługuje mu prawo zaspokojenia swej wierzytelności przed egzekwowanymi należnościami 

alimentacyjnymi (art. 527 i nast. k.c.).” Powyższe wynika z uchwały składu siedmiu sędziów Izby Cywilnej SN (zasada 

prawna) z 11 października 1980 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 37/80 (OSNCP 1981 nr 4, poz. 48, Legalis nr 22268). 
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nią kary pozbawienia wolności warto wspomnieć w sytuacji kar krótkoterminowych513.  

 

 Kolejna kara usytuowana przez ustawodawcę w katalogu kar – to kara ograniczenia 

wolności. Przyjmuje się, iż jest to kara uznawana współcześnie za alternatywną w stosunku  

do krótkotrwałej kary pozbawienia wolności lub grzywny, której to sprawca nie byłby w stanie 

uiścić.  

Ponadto wskazuje się, że kara ograniczenia wolności spełnia tak cele w sferze retrybucji, 

jak i prewencji, a samo jej nałożenie pozostaje istotnym instrumentem w aspekcie unikania 

zarówno demoralizacji, jak i stygmatyzacji (co nieodzownie łączy się z choćby nawet krótką karą 

pozbawienia wolności)514.  

 W piśmiennictwie515 wskazuje się, iż kara ograniczenia wolności swoją genezę wywodzi 

m.in. od zaimplementowanej z ustawodawstwa radzieckiego kary pracy poprawczej, złagodzonych 

reżimów wykonywania kary pozbawienia wolności czy kumulatywnie od kary pracy poprawczej 

oraz kary aresztu domowego (występującej zarówno w kodeksie karnym wojskowym z 1932 r.516, 

jaki i w kodeksie karnym wojska polskiego z 1944 r.517).  

Kara ograniczenia wolności została przyjęta w ramach k.k. z 1968 r. w związku z – jak 

opisuje to doktryna – „modnym wówczas zjawiskiem kryzysu kary pozbawienia wolności  

i poszukiwaniem przez ustawodawców wielu państw europejskich nowoczesnych alternatyw 

pozbawienia wolności”518.  

Kara ograniczenia wolności została wskazana przez ustawodawcę w katalogu kar, 

znajdującym się w art. 32 ust. 2 k.k. W zakresie zaś bardziej szczegółowym kara ograniczenia 

wolności jest opisana w ramach treści art. 34 k.k.  

 W sferze kary ograniczenia wolności należy zauważyć, iż – jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej – kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej dwa lata519, wymierza się 

  
513 J. JAKUBOWSKA – HARA, Kara grzywny jako alternatywa pozbawienia wolności, [w:] Alternatywy pozbawienia 

wolności w polskiej polityce kryminalnej, red. J. JAKUBOWSKA-HARA, J. SKUPIŃSKA, Warszawa 2009, s. 58. 
514 E. BLASKI, op. cit., s. 171.  
515 R. GIĘTKOWSKI, Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym, Warszawa 2007, s. 15. 
516 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 21 października 1932 r. – Kodeks karny wojskowy  

(Dz. U. 1932 nr 91 poz. 765).  
517 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 września 1944 r. – Kodeks karny Wojska Polskiego 

(Dz. U. 1944 nr 6 poz. 27).  
518 B. KUNICKA – MICHALSKA, Kara ograniczenia wolności jako alternatywa pozbawienia wolności, «PiP» 10/2010, 

s. 101. 
519 Nowelizacja z 20 lutego 2015 r. (która to weszła w życie 1 lipca 2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 396) wprowadziła 
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ją w miesiącach i latach (art. 34 § 1 k.k.). 

 Zasadniczo kara ograniczenia wolności polega na: 

– obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne  

(art. 34 § 1a ust. 1 k.k., zgodnie z wyrokiem Izby Karnej SN z 5 lipca 2016 r. w sprawie 

o sygn. akt IV KK 48/16 orzekając karę ograniczenia wolności sąd winien umieścić 

precyzyjne rozstrzygnięcie w przedmiocie co do samej kary a w przypadku, gdyby  

kara ta miała polegać na obowiązku wykonywania pracy na określone cele społeczne – 

istotne jest podanie wymiaru czasu trwania tej pracy w ujęciu miesięcznym. Podobnie 

ważne pozostaje wykluczenie możliwości precyzowania określenia wymiaru godzin 

pracy dopiero w postępowaniu wykonawczym - należy go bowiem określić  

już w samym orzeczeniu); 

– potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym  

na cel społeczny wskazany przez sąd (art. 34 § 1 ust. 4 k.k.). 

 Warto podnieść, iż obowiązek i potrącenie o których mowa powyżej sąd orzeka łącznie  

lub osobno (art. 34 § 1b k.k.). Ponadto podczas odbywania kary ograniczenia wolności skazany: 

– nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu (art. 34 § 2 pkt 1 k.k.); 

– ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary  

(art. 34 § 2 pkt 3 k.k.).  

 Dodatkowo wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd jest władny do orzeczenia 

świadczenia pieniężnego (art. 34 § 3 k.k.). Ewentualnie sąd orzekający może nałożyć również 

obowiązki (większość z nich) wyartykułowane w przepisie traktującym o obowiązkach 

nakładanych przy zastosowaniu instytucji zawieszenia wykonania kary (art. 72 § 1 pkt 2-7a k.k.). 

 Należy wskazać, iż zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności520 nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej  

lub obowiązkowej. Podobnie treść art. 8 ust. 3 lit. a Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich  

  

szereg istotnych zmian, również do treści instytucji kary ograniczenia wolności. O wprowadzonych elementach, 

mających doniosłe znaczenie prawne wspomina J. MAJEWSKI, Komentarz do art. 34 k.k., [w:] Kodeks karny. 

Komentarz do zmian 2015, red. J. MAJEWSKI, Warszawa 2015, Lex/el. Jedną ze zmian  

o jakich wspomina autor komentarza jest m.in. wydłużenie okresu zastosowania kary ograniczenia wolności z roku do 

lat dwóch. 
520 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r. (Dz. U. 1993  

Nr 61, poz. 284). 
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i Politycznych521 stanowi, że nie wolno nikogo zmuszać do pracy przymusowej lub obowiązkowej.  

Również w art. 10 § 1 zd. 1 k.p. wskazano, że każdy ma prawo do swobodnie wybranej 

pracy; a contrario z powyższej zasady wynika swoboda pracy; to, że nikt nie może być zmuszony 

do wykonywania określonej pracy (tak jak to zaznaczono uprzednio w przytoczonych aktach 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Międzynarodowego Paktu 

Praw Obywatelskich i Politycznych). 

W nurt wzmiankowanej w niniejszym wątku koncepcji swobody pracy wpisuje się również 

polska ustawa zasadnicza, która w dyspozycji art. 65 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP stanowi, iż 

każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy.  

W doktrynie wskazuje się ponadto, iż obowiązek pracy może być nałożony jedynie na mocy 

ustawy522. Wprawdzie wyrok, który nakłada na skazanego karę ograniczenia wolności polegającą  

na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne - jest orzekany  

na podstawie ustawy, jaką pozostaje aktualnie obowiązujący k.k., niemniej, należy wskazać, że  

w kontekście art. 34 § 1a ust. 1 k.k. trudno jest mówić o typowym stosunku pracowniczym,  

który ustawodawca winien regulować w myśl wskazanych uprzednio aktów prawnych.  

Dodatkowo, analizując przedmiotową materię warto zwrócić uwagę na postanowienie 

wydane 8 kwietnia 2008 r. przez SO w Tarnowie523, gdzie wskazano, iż skierowanie  

w stosunku do skazanego propozycji wykonywania odpłatnie określonej pracy polegającej  

na sprzątaniu terenu danego zakładu karnego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności  

nie narusza wspomnianego uprzednio przepisu art. 4 pkt 2 Europejskiej Konwencji  

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.  

 

Nie sposób również pominąć w niniejszym miejscu problematykę środków karnych  

w relacji do sankcji karnej wymierzanej z tytułu przestępstwa niealimentacji. Warto wspomnieć, 

że k.k. z 1932 r., jak i k.k. z 1969 r. zawierał podział na kary zasadnicze oraz kary dodatkowe. 

Aktualny k.k. obejmuje kary oraz środki karne (wprowadzone w miejsce uprzednich  

kar dodatkowych).  

  
521 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku  

19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977 Nr 38, poz. 167). 
522 K. RĄCZKA, Komentarz do art. 10 k.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. M. GERSDORF,  

M. RACZKOWSKI, K. RĄCZKA, Warszawa 2014, Lex/el. 
523 Postanowienie SO w Tarnowie z 8 kwietnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt III Kow 1460/07 (orzeczenia.ms.gov.pl, 

KZS 2008 nr 5, poz. 102, Legalis nr 108511). 
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Środki karne zostały określone w ramach art. 39 k.k. Wśród wymienionych w katalogu 

środków zastosowanie w ramach przestępstwa niealimentacji mógłby mieć  

(przy odpowiedniej modyfikacji przepisów) art. 39 ust. 8 k.k. sprowadzający się do podania 

wyroku do publicznej wiadomości. Niemniej, jak się wydaje przy tego rodzaju środku karnym 

orzekanym np. obok danej kary przewidzianej w art. 209 k.k. istniałyby wątpliwości w aspekcie 

tzw. powtórnej wiktymizacji (rewiktymizacji) ofiar przestępstwa niealimentacji524.  

Dodatkowo na mocy dyspozycji przepisów rozdziału dziewiątego zatytułowanego  

kara ograniczenia wolności, a umiejscowionego w ramach k.k.w. możliwe są odroczenie  

(art. 62 k.k.w.)525, przerwa (art. 63 k.k.w.)526 czy nawet zmiana formy obowiązku wykonywanej 

pracy (art. 63a k.k.w.)527. Taka regulacja - jak się wydaje - jest zgodna z art. 2 Konstytucji RP 

stanowiącym, iż Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym 

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. 

Ponadto trzeba wskazać, że sprawca przestępstwa niealimentacji karany jest ze względu  

na funkcję opiekuńczo - wychowawczą rodziny lub instytucję opieki poprzez opuszczenie  

(w sensie materialnym) rodziny lub innego podopiecznego i w konsekwencji niewypełnianie 

ciążących na nim w tym zakresie obowiązków; w żadnym zaś razie sprawca  

nie jest karany za sam fakt posiadania zadłużenia528. 

 Warto zaznaczyć, iż istotnie kara ograniczenia wolności przy założeniu nałożenia  

na sprawcę czynu zabronionego niealimentacji obowiązku wykonywania nieodpłatnej, 

kontrolowanej pracy na cele społeczne może ograniczyć możliwości zarobkowe osoby, na którą  

został włożony obowiązek alimentacji.  

Niemniej, wydaje się, iż kara ograniczenia wolności ma chociażby tę przewagę nad karą 

bezwzględnego pozbawienia wolności, iż z punktu widzenia danej jednostki – nie jest ona  

  
524 Znany był bowiem przypadek z 2016 r., kiedy to przed SR Poznań – Grunwald i Jeżyce prowadzony był proces 

mężczyzny oskarżonego z tytułu przestępstwa pedofilii, gdzie na wokandzie wywieszonej na drzwiach sali rozpraw 

pojawiły się dane personalne (imiona i nazwiska) 16 domniemanych ofiar oskarżonego.  
525 Sąd posiada kompetencje do odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności w sytuacji, w której to 

natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Odroczenie 

wykonania kary może mieć miejsce na czas do sześciu miesięcy. 
526 W konfiguracji, w której to stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd ma 

możliwość udzielenia przerwy w odbywaniu kary do momentu ustania stosownej przeszkody. 
527 W przypadkach szczególnie uzasadnionych sąd ma możliwość zmiany formy obowiązku wykonania kary, 

przyjmując wówczas dwadzieścia godzin pracy na cele społeczne jako równoważne 10% wynagrodzenia za pracę. 

Orzeczona wówczas praca nie może przekraczać wymiaru czterdziestu godzin w cyklu miesięcznym. 
528 S. HYPŚ, Komentarz do art. 209 k.k., [W:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz.  

Art. 117-221, red. M. KRÓLIKOWSKI, R. ZAWŁOCKI, Warszawa 2013, s. 761 
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w sposób bezpośredni stygmatyzowana piętnem pobytu w zakładzie penitencjarnym. Należy 

podzielić prezentowany w literaturze prawnokarnej pogląd, iż kara ograniczenia wolności wydaje 

się najwłaściwszą dla sprawcy przestępstwa niealimentacji529. 

 

 Kara pozbawienia wolności została wskazana w katalogu kar w art. 32 ust. 3 k.k.  

W sensie zaś pogłębionym jej treść jest ujęta w art. 37 k.k. Kara pozbawienia wolności  

trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat (wymierza się ją w miesiącach i latach). Należy zauważyć, 

że kara pozbawienia wolności poddawana jest krytyce z uwagi na nieefektywność, niecelowość 

oraz wysoki koszt.  

 W ramach art. 32 ust. 4 k.k. ustawodawca wskazał karę 25 lat pozbawienia wolności,  

zaś w art. 32 ust. 5 k.k. została umiejscowiona kara dożywotniego pozbawienia wolności. Zarówno 

kara 25 lat pozbawienia wolności, jak i kara dożywotniego pozbawienia wolności są karami 

odrębnymi od kary pozbawienia wolności (gdzie górna granica pozbawienia wolności  

w standardowym ujęciu wynosi 15 lat i nie jest możliwe530 orzeczenie kary pozbawienia wolności 

w przedziale między 16 a 24 lata czy liczbowo ponad 25 lat)531.  

Niemniej - z uwagi na ustawowe zagrożenie przestępstwa niealimentacji sankcją karną 

pozbawienia wolności do lat dwóch (w ramach znowelizowanego ustawą  

z 23 marca 2017 r. art. 209 § 1a k.k.) zbędne pozostaje dalsze omawianie kar wskazanych  

w dyspozycji art. 32 ust. 4 – 5 k.k. 

Warto podkreślić, iż sama kara pozbawienia wolności już od wielu lat poddawana  

jest istotnej krytyce. B. Hołyst wskazuje m.in., iż „w dyskusji nad problematyką penitencjarną 

zaznacza się duży pesymizm i niewiara w skuteczność kary pozbawienia wolności jako środka 

readaptacji społecznej. Formułuje się postulaty przeprowadzenia głębokiej analizy problemu 

izolacji więziennej człowieka we wszystkich jej aspektach”532.  

W kwestii wymierzania i stosowania wskazanej powyżej kary pojawia się duża liczba 

oskarżeń w przedmiocie niecelowości, braku efektywności czy znacznych kosztów  

  
529 D. J. SOSNOWSKA, op. cit., s. 193. 
530 Niemniej, tego rodzaju możliwość wprowadzenia elastycznego wymiaru kar zakłada gruntowna reforma k.k. 

zaprezentowana 26 stycznia 2019 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości; 

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,14535,reforma-kodeksu-karnego--bezpieczenstwo-dla.html ; [Dostęp:  

10 lutego 2019 r.]. 
531 E. BLASKI, op. cit., s. 172.  
532 B. HOŁYST, Kryminologia, s. 1421. 

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,14535,reforma-kodeksu-karnego--bezpieczenstwo-dla.html
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jej wykonywania. Na powyższe wskazuje chociażby w swojej monografii A.Ornowska533.  

Dodatkowo poprawcze wartości tzw. izolacyjnych środków karnych wielokrotnie były 

poddawane w wątpliwość. Tego rodzaju nurt wywodzi się z początku okresu XIX w.,  

czyli epoki tzw. gorączki penitencjarnej, gdzie niezwykle ważnym problemem był zakres wpływu 

izolacji więziennej na powstawanie wielu, niezwykle ujemnych skutków w sferze tak 

biopsychicznej, jak i psycho - społecznej w strukturze osobowości osadzonych534.  

Należy przychylić się do zaprezentowanych wątpliwości w zakresie wymierzania i wykonywania 

kary pozbawienia wolności.  

Warto także zaznaczyć, że choć w ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy niezwykle 

dynamiczny rozwój technologiczny, wysłanie różnego rodzaju pojazdów w przestrzeń kosmiczną, 

miniaturyzację szerokiej sfery urządzeń mechanicznych czy elektrycznych - to jednak w dalszym 

ciągu stosunkowo niewiele wiemy o samej naturze człowieka.  

Zdarza się bowiem, iż osoba postrzegana przez nas - na skutek przyjętej powierzchownej 

oceny sytuacyjnej - za porządną i uczciwą okazuje się być oszustem; występuje również zjawisko 

odwrotne – kiedy to ktoś obarczony stygmatem niepoprawnego przestępcy (wyalienowany  

na margines życia społecznego) podczas odbywania kary pozbawienia wolności przechodzi 

wewnętrzną przemianę i stara się zmienić kształt swojego dotychczasowego życia, zrywając  

z niekorzystnym dla niego środowiskiem i np. rozpoczynając (po wyjściu z zakładu karnego)  

naukę na studiach i podejmując pracę535.  

Wskazuje się również, iż kariery przestępcze recydywistów często sprowadzają się  

do tego, że nowe skazanie na karę pozbawienia wolności przeradza się dla nich w czynność jedynie 

rutynową536 i nie spełnia swojej zasadniczej roli – odstraszającej od popełnienia danego czynu 

zabronionego pod groźbą kary.  

Niemniej, zdaniem autora niniejszej rozprawy tego rodzaju sankcja winna zawsze stanowić 

ostateczność, z uwagi na fakt, iż istnieje ryzyko, że sprawca skazany na karę pozbawienia wolności, 

w czasie pobytu w zakładzie penitencjarnym zdobędzie znaczne umiejętności oraz pozyska nowe 

kontakty, pozwalające mu (przy założeniu bezskuteczności - w jego przypadku - wszelkich 

  
533 A. ORNOWSKA, Kara …, s. 15. 
534 A. BAŁANDYNOWICZ, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2011, s. 68. 
535 Na tego rodzaju dysonans poznawczy zwraca uwagę A. SZYMANOWSKA, Czynniki sprzyjające i utrudniające 

readaptację społeczną recydywistów, [w:] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu 

skuteczności, red. H. MACHELA, Gdańsk 2006, s. 193. 
536 B. HOŁYST, Kryminologia, s. 1411.  
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programów resocjalizacyjnych) już po opuszczeniu murów zakładu karnego na dokonanie 

kolejnych czynów zabronionych. Tego rodzaju „przeszkolenie” potencjalny osadzony uzyskuje  

de facto za pieniądze pochodzące z budżetu Skarbu Państwa (a zatem podatników).  

Z. Siwik wskazuje, że wymierzenie kary pozbawienia wolności w przypadku sprawcy 

przestępstwa niealimentacji winno nastąpić w konfiguracji, w której to brak byłby spełnienia 

przesłanki w sferze dodatniej prognozy społecznej sprawcy przy równoległym występowaniu 

przeciwwskazań z obszaru prewencji ogólnej oraz przy ustaleniu, iż orzeczenie kary pozbawienia 

wolności nie niweczyłoby postulatu odpowiedniej ochrony osoby pokrzywdzonej występkiem 

niealimentacji537. W tej też materii Z. Siwik przedstawia następujące okoliczności stanowiące 

uzasadnienie dla wymierzenia kary pozbawienia wolności w stosunku do podmiotów 

zobowiązanych do alimentacji. Mianowicie są to sytuacje, gdy: 

➢ występek niealimentacji pojawia się na danym obszarze nagminnie; 

➢ sprawca niealimentacji był już skazany z tytułu przestępstwa niealimentacji albo nawet 

odbył karę za przestępstwo podobne (sama okoliczność tego rodzaju, iż sprawca był już 

karany z tytułu przestępstwa niealimentacji albo przestępstwa podobnego i w tym samym 

zakresie dopuścił się ponownie naruszenia reguł porządku prawnego pozostaje 

symptomatyczna w przedmiocie jego negatywnej prognozy kryminalnej); 

➢ sprawca występku z tytułu niealimentacji pozostawał już karany (np. wymierzono mu 

grzywnę lub karę ograniczenia wolności) lecz nie odbywał on jeszcze kary pozbawienia 

wolności; 

➢ dany sprawca przestępstwa niealimentacji, pomimo wielu, żmudnych zabiegów  

- w dalszym ciągu uchyla się od wykonania ciążącego na nim obowiązku538.  

 W przypadku przestępstwa niealimentacji gdzie ustawowe zagrożenie sankcją karną 

wynosi maksymalnie dwa lata pozbawienia wolności539 warto wskazać, iż zasadniczo w grę 

wchodzi także przepis art. 37a k.k. Stanowi on mianowicie, że jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie 

karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą ośmiu lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę 

albo karę ograniczenia wolności (jako obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy  

  
537 Z. SIWIK, Recydywa sprawców przestępstwa niealimentacji, «NP» 22.7/1972, s. 981.  
538 Ibidem, s. 981.  
539 Projekt ustawy o zmianie ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny przewidywał w ramach art. 

209 § 2 k.k. (ostatecznie art. 209 § 1a k.k.), że jeżeli sprawca czynu określonego w art. 209 § 1 k.k. naraża osobę 

uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych wówczas podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat dwóch. 
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na cele społeczne lub potrącenie od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym 

na cel społeczny wskazany przez sąd). 

 Niemniej - jak się wydaje - zastosowanie instytucji kary bezwzględnego pozbawienia 

wolności uzależnione winno być (w pewnym zakresie) od obiektywnych możliwości w obszarze 

zatrudnienia danego skazanego w jednostce penitencjarnej. W tym też zakresie warto zauważyć, 

że zgodnie z dyspozycją art. 122 § 2 k.k.w. pracę w zakładzie karnym zapewnia się przede 

wszystkim skazanym zobowiązanym do świadczeń alimentacyjnych540.  

O okoliczności tego rodzaju, iż na danym osadzonym ciąży obowiązek alimentacyjny - 

skazany informuje już przy przyjęciu do zakładanego karnego (co wynika z brzmienia  

art. 79a § 1 k.k.w.). Przy przyjęciu bowiem do danego zakładu karnego skazany ma szereg 

obowiązków, do których m.in. należą: 

➢ okazanie dokumentu stwierdzającego jego tożsamość; 

➢ podanie swoich danych osobowych; 

➢ informacje o zmianie danych osobowych; 

➢ informacje o miejscu stałego pobytu; 

➢ informacje o uprzedniej karalności; 

➢ informacje o stanie zdrowia; 

➢ informacje o ciążącym na osadzonym obowiązku alimentacyjnym  

(w doktrynie541 wskazuje się, że skazany ma obowiązek podać, czy spoczywa na nim 

obowiązek alimentacyjny, w jakiej wysokości oraz w stosunku do kogo; jeżeli zaś chodzi 

o źródło obowiązku alimentacyjnego to przyjmuje się, iż bez znaczenia jest to czy w relacji 

do osadzonego orzeczono wyrok określający wysokość alimentów – istotne pozostaje to, 

że podstawą tego rodzaju obowiązku jest – w sferze stosunków pomiędzy rodzicami  

i ich dziećmi – przepis prawa, a mianowicie art. 128 k.r.o.542).  

Dodatkowo warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 79a § 1 zd. 2 k.k.w. skazany może zostać 

również poddany czynnościom mającym za zadanie jego identyfikację (w szczególności –  

  
540 Z. HOŁDA, Komentarz do art. 122 k.k.w., [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. Z. HOŁDA,  

K. POSTULSKI, Gdańsk 2005, s. 450 - 451. 
541 J. LACHOWSKI, Komentarz do art. 79a k.k.w., [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz,  

red. J. LACHOWSKI, Warszawa 2018, Legalis/el.  
542 Na art. 128 k.r.o. – 132 k.r.o., jak również art. 141 k.r.o., art. 144 k.r.o. oraz art. 27 k.r.o. jako zródło obowiązku 

alimentacyjnego w postaci ustawy (gdzie obowiązkiem alimentacyjnym obciążono krewnych  

w linii prostej, rodzeństwo, małżonków, przysposabiających i powinowatych) wskazuje postanowienie  

Izby Karnej SN z 13 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 346/18; Legalis nr 1940245, Lex nr 2684200).  
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a zatem nie jest to katalog enumeratywny - ustawodawca wskazał sfotografowanie, oględziny543 

zewnętrzne ciała, pobranie odcisków palców, okazanie innym osobom).  

 W doktrynie zwraca się uwagę na fakt, iż 26 sierpnia 1961 r. zostało wydane zarządzenie 

Ministra Sprawiedliwości nr 64/61/U w sprawie obowiązkowego zatrudnienia więźniów 

zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych. Do czasu wydania tego rodzaju aktu 

normatywnego sytuacja w tym zakresie pozostawała nieuregulowana i w tej sferze godziła  

w elementarny interes społeczny, przejawiający się tym, iż brak było zabezpieczenia 

odpowiedniego standardu utrzymania oraz wychowania małoletnich w realiach naszego kraju544.  

 Należy również podnieść, że Ministerstwo Sprawiedliwości od lat usiłuje doprowadzić  

do zwiększenia wskaźnika powszechności zatrudnienia skazanych. Resort Sprawiedliwości 

podaje, posiłkując się danymi zaczerpniętymi od Służby Więziennictwa, że wskaźnik 

powszechności zatrudnienia wzrósł z 35% w styczniu 2016 r. do 44,2% listopadzie 2016 r.545 Tego 

rodzaju progres trzeba uznać za niezwykle ważny z uwagi na fakt, iż wielokrotnie w społecznym 

odczuciu kara bezwzględnego pozbawienia wolności jawić się może jako czas niemalże 

„wypoczynku” skazanych, pozbawiony trosk w przedmiocie rozwiązywania problemów życia 

codziennego. 

 Warto bowiem wskazać, iż w jednostkach penitencjarnych przebywało w kwietniu 2017 r. 

łącznie 74 113 osadzonych546 (w tym: 67 054 były to osoby skazane prawomocnym wyrokiem 

sądu; 6 007 - osoby tymczasowo aresztowane, 1 052 to osoby ukarane).  Na dzień natomiast  

1 lutego 2018 r. w jednostkach penitencjarnych przebywało 80 841 osadzonych547 (z kolei na dzień 

8 maja 2020 r. w jednostkach penitencjarnych przebywało 81 578 osadzonych548) Ponadto należy 

zauważyć, że Resort Sprawiedliwości przygotowywał m.in. rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju 

  
543  W literaturze prawnokarnej podnosi się, iż oględziny są „najważniejszą, niepowtarzalną, mającą charakter 

odkrywczy czynnością kryminalistyczną” – K. JUSZKA, Perspektywa doskonalenia systemu wykrywalności sprawców 

przestępstw, «Prok. i Pr.» 7/2009, Legalis/el. 
544 J. WĄSIK, Przestępcy z art. 201 kodeksu karnego, «NP» 18.11/1962, s. 1468. 
545 Program pracy więźniów przyjęty przez Sejm; https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8892,program-pracy-

wiezniow-przyjety-przez-sejm.html ; [Dostęp: 16 kwietnia 2017 r.]. 
546 Informacja o zaludnieniu jednostek penitencjarnych według stanu na dzień 7 kwietnia 2017 r. (Centralny Zarząd 

Służby Więziennej, Biuro Informacji i Statystyki) [w:] Ocena skutków regulacji Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, s.1 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//517/12297501/12428901/12428902/dokument285254.pdf ; [Dostęp: 27 kwietnia 

2017 r.]. 
547 Informacja o zaludnieniu jednostek penitencjarnych; https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka--biezaca ; [Dostęp: 

10 lutego 2019 r.]. 
548 Ibidem; [Dostęp: 11 maja 2020 r.]. 

https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8892,program-pracy-wiezniow-przyjety-przez-sejm.html
https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8892,program-pracy-wiezniow-przyjety-przez-sejm.html
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/517/12297501/12428901/12428902/dokument285254.pdf
https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka--biezaca
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Przywięziennych Zakładów Pracy549. 

 Należy podnieść, że w okresie PRL twierdzono, iż „istotnym elementem konsekwentnej 

walki z przestępczością jest zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności bez zbędnej 

zwłoki i przestrzeganie w toku jej odbywania zasad indywidualizacji metod i środków 

oddziaływania penitencjarnego”550. Powyższy postulat po dziś dzień zachowuje swoją aktualność.  

 Wspomniany akt prawny (a właściwie jego nowelizacja) w założeniu ma umożliwić 

przedsiębiorcą zatrudniającym skazanych (a jak wspomniano w ocenie skutków regulacji tego aktu 

normatywnego takich podmiotów – było w Polsce na czas przygotowania analizy - około trzystu) 

ułatwienia w uzyskiwaniu dotacji i pożyczki (jak również m.in. wprowadzenie możliwości 

modyfikacji wniosku o ryczałt już po jego złożeniu). 

 Dodatkowo należy stwierdzić, iż jedynie w przypadku występowania po stronie sprawcy 

wyjątkowo negatywnego stosunku w zakresie nałożonego na niego obowiązku alimentacji na rzecz 

uprawnionych powinno stosować się karę bezwzględnego więzienia. Sam bowiem fakt 

umiejscowienia sprawcy czynu zabronionego polegającego na uchylaniu się od alimentacji  

w jednostce penitencjarnej - w żadnym razie nie rozwiązuje ważkich problemów społecznych, 

zarówno samej osoby uprawnionej jak i społeczeństwa. Warto zauważyć, iż obywatele zostają 

niejako zmuszeni do ponoszenia wielu obciążeń finansowych skorelowanych z przestępstwem 

niealimentacji. Na podatników bowiem zostaje nałożony obowiązek ponoszenia częstokroć 

świadczeń wypłacanych na rzecz osób alimentowanych (choć nie wszystkich osób 

alimentowanych z uwagi na istniejący próg dochodowy warunkujący możliwość skutecznego 

ubiegania się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego).  

 Ponadto trzeba zauważyć, że dodatkowo obywatele de facto zmuszeni są do ponoszenia 

wysokich kosztów pobytu osadzonego w zakładzie penitencjarnym. Warto bowiem podkreślić, że 

miesięczny koszt utrzymania jednego osadzonego wynosi 3 236 zł (daje to kwotę 106 zł dziennie).  

Rocznie zaś koszt pobytu jednego osadzonego w zakładzie penitencjarnym wynosi  

aż 38 828 zł. Przy założeniu, iż w 2016 r. średni stan osadzonych w zakładach penitencjarnych 

wynosił 71 456 poniesione wydatki sprowadzały się do kwoty 2 774 506 zł. Niniejsze dane zostały 

zaczerpnięte z Rocznej Informacji Statystycznej za rok 2016 przygotowanej przez Ministerstwo 

  
549 Ocena skutków regulacji Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej 

Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów pracy; 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//517/12297800/12430502/12430503/dokument286437.pdf ; [Dostęp: 28 kwietnia 

2017 r.]. Wspomniany akt normatywny wszedł w życie 1 czerwca 2017 r. (Dz. U., poz. 1069).  
550 K. KUKAWKA, O zdecydowane i konsekwentne zwalczanie przestępczości, «NP» 27.11/1971, s. 1580.  

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/517/12297800/12430502/12430503/dokument286437.pdf
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Sprawiedliwości we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej551. Na dzień  

zaś 1 lutego 2018 r. w jednostkach penitencjarnych przebywało 80 841 osadzonych.    

 

Dodatkowo trzeba wskazać, że ustawodawca przewidział w ramach art. 39 k.k. stosunkowo 

obszerny katalog środków karnych (nazywanych jeszcze na gruncie k.k. z 1969 r. karami 

dodatkowymi552). Wśród tych środków karnych, znajdują się: 

➢ pozbawienie praw publicznych, 

➢ zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu  

lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 

➢ zakaz prowadzenia działalności związaniem z wychowaniem, leczeniem, edukacją 

małoletnich lub z opieką nad nimi, 

➢ zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się  

z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego 

miejsca pobytu bez zgody sądu, 

➢ zakaz wstępu na imprezę masową,  

➢ zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych553, 

➢ nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzony, 

➢ zakaz prowadzenia pojazdów, 

➢ świadczenie pieniężne, 

➢ podanie wyroku do publicznej wiadomości554.  

  
551 Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej; Roczna informacja statystyczna za rok 2016 

(BIS-0346-17/16/8205), Warszawa, 2017, s. 71. 
552 Warto wskazać, iż w doktrynie rezygnacja z nazwy „kary dodatkowe” na rzecz sformułowania „środki karne” 

spotkała się z wieloma zastrzeżeniami. Podnoszono zarówno zarzuty w aspekcie zasadności dokonanej zmiany,  

jak i trafności przyjętego terminu. Uznano bowiem, że termin „środki karne” nie był najodpowiedniejszy, z uwagi  

na fakt, iż w polskiej tradycji języka prawniczego słowa „kary” i „środki karne” były używane zamiennie na określenie 

wszelkich form reakcji na czyn zabroniony. O powyższym wspomina m.in. M. MELEZINI, Środki karne jako instrument 

polityki kryminalnej, s. 95.  
553 Należy podnieść, że w doktrynie zaznacza się, że sprawcy występku niealimentacji częstokroć uwzględniani są  

w puli dopuszczających się przestępstw, które to cechują się kryminogennym i wiktymogennym charakterem 

patologicznego hazardu (gdzie uwzględniono m.in. znęcanie się, przestępstwa gospodarcze czy przestępstwa 

przeciwko mieniu). O powyższym traktuje J. GRABOWSKA, A. KACZMARCZYK, Współczesne zagrożenia w ujęciu 

kryminologicznym. Kryminogenne oddziaływanie hazardu – wybrane zagadnienia [w:] E. PŁYWACZEWSKI,  

E. JURGIELEWICZ – DELEGACZ, D. DAJNOWICZ – PIESIECKA (red.), Współczesna przestępczość i patologie społeczne  

z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, Warszawa 2017, Legalis. 
554 W literaturze prawnokarnej podnosi się, iż obowiązek publikacji wyroku na wniosek pokrzywdzonego został 

wprowadzony w ramach popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 215 k.k. Wskazuje się, iż można odnieść 

pewnego rodzaju wrażenie, że przepis, który miał dotyczyć jedynie spraw o zniesławienie, został sformułowany  
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 Warto wskazać, iż w przedmiocie przestępstwa niealimentacji sąd każdorazowo  

ma do zastosowania szereg instytucji probacyjnych555, umożliwiających poddanie sprawcy 

określonej próbie.  

Ustawodawca uregulował środki związane z poddaniem sprawcy próbie556  

w ramach rozdziału VIII obecnie obowiązującego k.k. Należy podnieść, że wyróżniamy 

warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66 k.k. - 68 k.k.), warunkowe zawieszenie 

wykonania kary557 pozbawienia wolności (art. 69 k.k. - 76 k.k.) oraz warunkowe przedterminowe 

zwolnienie z odbycia reszty kary (art. 77 k.k. - 82 k.k.). 

 W sferze warunkowego umorzenia postępowania karnego (zgodnie z art. 67 § 3 k.k.)  

sąd nakłada na danego sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości lub w części.  

W tym też zakresie Izba Karna SN wskazała558, iż w przypadku warunkowego umorzenia 

postępowania karnego, sąd obowiązany jest – po pierwsze – do nałożenia na sprawców obowiązku 

naprawienia szkody wyłącznie wówczas, gdy powstanie szkody w zakresie dóbr pokrzywdzonego  

jest następstwem popełnionego przez nich przestępstwa. 

  

w taki o to sposób, że można go odnosić do wszystkich typów przestępstw. Na powyższe zwraca uwagę  

J. WOJCIECHOWSKI, Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Rozdział XXVII Kodeksu karnego. 

Komentarz, Warszawa 2000, s. 9.  
555 W zakresie analizy genezy środków pobacyjnych – które stanowią doniosłą społecznie instytucję humanitarną – 

warto mieć na uwadze dwa powody uzasadniające ich powstanie. Po pierwsze - jest to możliwość zastąpienia kary 

krótkoterminowego pozbawienia wolności, która pozostawała szkodliwa z uwagi na ujemny skutek wpływu specyfiki 

zakładu karnego (powodowała rozłąkę sprawcy z jego rodziną, jak również generowała potencjalne problemy 

readaptacyjne w momencie opuszczania murów zakładu karnego). Po drugie zaś - istotną zaletą systemu probacji jest 

fakt oddziaływania na przestępcę w ten sposób, iż próbuje się go nakłonić do przestrzegania obowiązujących 

przepisów prawa za pomocą groźby wykonania kary. O powyższym wspomina A. KORDIK, Warunkowe zawieszenie 

wykonania kary w systemie środków probacyjnych i jego efektywność, Wrocław 1998, s. 16. 
556 W ramach rozdziału VIII k.k. ustawodawca usankcjonował trzy instytucje probacyjne, które to - w poprzednich 

kodyfikacji karnych w naszym kraju – ujęte były w odrębnych rozdziałach. Wszystkie te instytucje spaja idea 

sprowadzająca się do umożliwienia sprawcy czynu zabronionego przejścia okresu swoistej próby, uzależnionej od 

odpowiedniego wykonania nałożonych na daną osobę obowiązków. O powyższym wspomina P. HOFMAŃSKI, Środki 

związane z poddaniem sprawcy próbie, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze. Zeszyt 26, 

red. P. HOFMAŃSKI, L. PAPRZYCKI, Warszawa 1999, s. 83. 
557  W literaturze wskazuje się, iż brak jest niezawodnych mierników oraz wskaźników, którymi to może kierować się 

sąd przy zawieszeniu wykonania kary. Wszystko sprowadza się do doświadczenia każdorazowego sędziego i jego 

wewnętrznego poczucia sprawiedliwości. Brak jest „złotego środka” w sferze zapewnienia efektywności 

warunkowego zawieszenia wykonania kary. Na powyższe zwraca uwagę  

A. KORDIK, Efektywność probacji i katamnezy wśród sprawców niealimentacji w świetle badań empirycznych, [w:] 

Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wąsika, red. L. BOGUNI, Wrocław 1999,  

s. 166. Przykładowo relatywnie niedawno wydanym wyrokiem z 1 lutego 2018 r. IV Wydział Karny SR  

dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie (w sprawie o sygn. akt IV K 652/17; orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis  

nr 2146294, Lex nr 2460325) na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 k.k. warunkowo zawiesił oskarżonemu 

wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności (tj. sześciu miesięcy pozbawienia wolności) na okres trzech lat 

tytułem próby. 
558 Wyrok Izby Karnej SN z 16 maja 2002 r. w sprawie o sygn. akt III KK 189/02 (Legalis nr 356001,  

Lex nr 53327). 
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 Ponadto - uprzednio wskazany obowiązek spoczywa na sądzie orzekającym w sytuacji,  

w której szkoda w czasie warunkowego umorzenia postępowania karnego nadal istnieje.  

W powyższym aspekcie należy zatem wskazać, że dla potencjalnego nałożenia na sprawcę przez 

sąd obowiązku naprawienia szkody warto poczynić wnikliwe ustalenia – czy szkoda w istocie 

nastąpiła, a ponadto czy pokrzywdzony doznał jej bezpośrednio z tytułu popełnionego  

przez sprawcę przestępstwa. 

 Tytułem egzemplifikacji można wskazać, iż np. wyrokiem z 27 stycznia 2020 r.  

SR w Toruniu559 przyjmując, iż czyn oskarżonego wyczerpał znamiona występku określonego  

w ramach dyspozycji art. 209 § 1a k.k. oraz uznając, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są 

znaczne a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości na podstawie treści  

art. 66 § 1 k.k. i art. 67 § 1 k.k. warunkowo umorzył postępowanie wobec oskarżonego  

na okres dwóch lat tytułem próby i jednocześnie na podstawie art. 67 § 3 k.k.  

w zw. z art. 72 § 1 pkt 3 k.k. w okresie próby zobowiązał oskarżonego do wykonywania 

obowiązków łożenia na utrzymanie syna.  

 W ramach analizowania obowiązków (w trybie art. 72 k.k.), które mogą zostać nałożone na 

sprawcę przestępstwa niealimentacji, w konfiguracji, kiedy to sąd zdecyduje się na zawieszenie 

wykonania kary - warto podnieść, iż na tle poprzednio obowiązującego k.k. z 1969 r.  

Izba Wojskowa SN w wydanym orzeczeniu560 zaznaczyła, iż w sytuacji warunkowego skazania 

sprawcy za przestępstwo przeciwko rodzinie, sam fakt uprzedniego zasądzenia od niego w ramach 

postępowania cywilnego alimentów na rzecz określonej osoby nie stanowi przeszkody  

do zobowiązania go do wykonywania tego obowiązku alimentacyjnego (o czym stanowi 

dyspozycja art. 72 § 1 pkt 3 k.k.). 

 Nałożenie wskazanego uprzednio obowiązku jako środka probacyjnego należy uznać  

za niezbędne - zwłaszcza względem takiego sprawcy, który to wykazywał tendencje  

do niewykonywania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego.   

 

 Warto wskazać, iż w rozdziale VIIa k.k.w. rodzimy ustawodawca zdecydował  

  
559 Wyrok SR w Toruniu II Wydział Karny z 27 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt II K 891/19 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 2314895; Lex nr 2924698). 
560 Wyrok Izby Wojskowej SN z 6 lutego 1987 r. w sprawie o sygn. akt WR 17/87 (OSNKW 1987 nr 7 - 8, poz. 64, 

Legalis nr 25708).  
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się na opisanie instytucji systemu dozoru elektronicznego561. Należy zaznaczyć, iż fakt 

umieszczenia przepisów traktujących o wskazanej uprzednio problematyce w ramach k.k.w. został 

pozytywnie oceniony w doktrynie562. W treści art. 43b k.k.w. zaznaczono, iż dozór elektroniczny 

pozostaje kontrolą zachowania skazanego przy użyciu środków elektronicznych  

(art. 43b § 1 k.k.w.); system zaś dozoru elektronicznego to ogół metod postępowania i środków 

technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego (art. 43b § 2 k.k.w.).  

Należy zauważyć, że w tego rodzaju sankcji „nie chodzi – jak czasami przypuszcza się –  

o bliskoznaczne stosowanie określenia aresztu domowego, aby zamknąć naruszających prawo  

we własnym mieszkaniu, lecz o elektronicznie dokonywaną kontrolę ich obecności bądź 

nieobecności w mieszkaniu. Ze sprawcą ustala się indywidualny tygodniowy plan uwzględniający 

jego czas pracy i inne okoliczności niezbędnych okresów nieobecności oraz ustala się czas 

obowiązkowej obecności w mieszkaniu. Jeżeli sprawca nie przestrzega planu dziennego rozkładu 

czasowego, punkt kontrolny nawiązuje z nim kontakt563“. Wydaje się, iż takie rozwiązanie 

ukształtowane w zakresie praktycznego wykorzystywania systemu dozoru elektronicznego  

w sferze sprawców przestępstwa niealimentacji zawierałoby jednak szereg wad. Mianowicie 

powodowałoby, iż osoba, wobec to której orzeczono tego rodzaju sposób wykonywania kary 

pozbawienia wolności de facto nie miałaby możliwości realnego uzyskiwania jakiegokolwiek 

zarobku.  

W Polsce bowiem sposobność wykonywania pracy w sposób zdalny (czy w zadaniowym 

czasie pracy) dopiero zyskuje na popularności i tym samym przy założeniu, że dana osoba znaczną 

część dnia musiałaby spędzać w domu, w pobliżu nadajnika umożliwiającego kontrolę w sferze 

dozoru elektronicznego to w zasadzie brak byłoby możliwości uzyskiwania sum pieniężnych 

niezbędnych (by nie narazić się na zarzut z tytułu przestępstwa niealimentacji) na zaspokojenie 

usprawiedliwionych potrzeb osób uprawnionych.  

 Warto podnieść, że pierwszą inicjatywą legislacyjną w przedmiocie instytucji systemu 

dozoru elektronicznego był projekt poselski (Sejmu IV kadencji) złożony 2 lutego 2005 r.,  

gdzie powoływano się na pozytywne doświadczenia wywiedzione w stosowaniu systemu dozoru 

  
561 W konsekwencji wraz z 1 lipca 2015 r. utraciła moc ustawa z 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia 

wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. 2007 nr 191  

poz. 1366). 
562 I. ZGOLIŃSKI, Komentarz do art. 43a k.k.w., [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz,  

red. J. LACHOWSKI, Warszawa 2018, Legalis/el. 
563 B. HOŁYST, Kryminologia, s. 1244.  
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elektronicznego na terenie Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwecji i Półwyspu Iberyjskiego.  

Ostatecznie projekt nie stał się wówczas ustawą, mimo, że ówczesny rząd  

(wbrew krytycznej opinii Krajowej Rady Sądownictwa) rekomendował skierowanie  

go do odpowiedniej komisji w celu dalszych prac legislacyjnych564.  

Należy zauważyć, iż na bazie (nieobowiązującej od 1 lipca 2015 r.)  

ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru 

elektronicznego od 1 września 2009 r. kara pozbawienia wolności mogła być wykonywana  

w systemie dozoru elektronicznego. J. Warylewski565 wskazywał, iż de lege lata nie mamy  

tu jednak do czynienia z odrębnym rodzajem kary, a wyłącznie z pewnym systemem  

jej wykonywania, polegającym na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego  

poza zakładem karnym z zastosowaniem aparatury monitorującej (urządzeń elektronicznych,  

jak również odpowiednich instalacji i systemów - zawierających służące do kontroli stosowne 

podzespoły elektryczne lub elektroniczne).  

Trzeba zaznaczyć, że karę pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru 

elektronicznego wykonuje się jako dozór stacjonarny.  

Natomiast środki karne oraz środki zabezpieczające wykonuje się w kontekście systemu 

elektronicznego jako dozór zbliżeniowy lub mobilny (art. 43c § 1 k.k.w.). 

 Zgodnie z dyspozycją art. 43h §1 k.k.w. kara może być wykonywana w systemie dozoru 

elektronicznego jedynie, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności 

liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów a także możliwości organizacyjne  

w zakresie ich obsługi. 

 Niezwykle istotnym przepisem w sferze problematyki systemu dozoru elektronicznego 

pozostaje art. 43la k.k.w. wskazujący w jakich warunkach sąd penitencjarny może udzielić 

skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.  

By orzec o możliwości odbycia kary w ramach systemu dozoru elektronicznego musi zostać 

kumulatywnie spełnionych pięć warunków: 

➢ wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku 

(przy czym nie zachodzi sytuacja tzw. multirecydywy stypizowanej w art. 64 § 2 k.k.); 

➢ system dozoru elektronicznego jest wystarczający w zakresie osiągnięcia celów kary; 

  
564 M. JANKOWSKI, S. MOMOT, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 

(sprawozdanie z badania aktowego), «Prawo w działaniu. Sprawy karne» 22/2015, s. 187-188. 
565 J. WARYLEWSKI, Prawo karne…, s. 429. 
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➢ skazany posiada określone miejsce stałego pobytu; 

➢ osoby pełnoletnie, które to zamieszkują wspólnie ze skazanym wyraziły pisemną zgodę  

skierowaną do sądu, obejmującą także umożliwienie podmiotowi dozorującemu 

przeprowadzenie czynności kontrolnych; 

➢ odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki 

techniczne (określone we wspomnianym uprzednio przepisie art. 43h § 1 k.k.w.). 

 

 Warto podkreślić, iż nawet w przypadku skazanego, który rozpoczął już odbywanie kary w 

zakładzie karnym istnieje możliwość udzielenia zezwolenia na odbycie w ramach systemu dozoru 

elektronicznego pozostałej części kary pod warunkiem, że przemawiają za tym jego 

dotychczasowa postawa, jak również zachowanie samego skazanego. Powyższe rozwiązanie 

wynika wprost z literalnego brzmienia art. 43la § 3 k.k.w. 

 Niemniej, w opisanym w tym miejscu przypadku warto poczynić uwagę, że jeżeli sprawca 

przebywa w zakładzie karnym to wówczas posiedzenie sądu penitencjarnego również odbywa się 

w tym zakładzie566 a udział prokuratora w ramach posiedzenia jest niezbędny (art. 43le k.k.w.). 

Dodatkowo trzeba podnieść, iż jest to wymóg jedynie formalny. Nawet bowiem w przypadku,  

w którym to posiedzenie odbyłoby się w siedzibie danego sądu to i tak nie stanowiłoby to powodu 

do uznania wydanego wówczas postanowienia za nieważne. 

 Należy wskazać, że 10 października 2016 r. zostało wydane aktualnie obowiązujące567 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków 

wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru 

elektronicznego568 (niniejszy akt normatywny stanowi wypełnienie obowiązku nałożonego  

na Ministra Sprawiedliwości na mocy art. 43c § 2 k.k.w.). 

 Treść przepisu stanowi o tym, iż Minister Sprawiedliwości określi w ramach aktu prawnego 

rangi rozporządzenia – sposób oraz szczegółowe warunki wykonywania kar, środków karnych  

i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego, w tym zakres niezbędnej 

dokumentacji (mając na uwadze konieczność zapewnienia kontroli i oceny zachowania osób,  

  
566 S. LELENTAL, Komentarz do art. 43le k.k.w., [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz,  

red. S. LELENTAL, Warszawa 2017, Legalis/el. 
567 We wcześniejszym bowiem stanie prawnym obowiązywało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie 

dozoru elektronicznego z 26 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 773).  
568 Tekst jedn. z 11 marca 2019 r. (Dz. U. poz. 573).  
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w stosunku to do których orzeczono kary, środki karne lub środki zabezpieczające).   

W ramach innych, istotnych postanowień tego aktu normatywnego warto podnieść, że: 

➢ po otrzymaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności  

w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny wprowadza do systemu 

komunikacyjno - monitorującego dane dotyczące danego wniosku oraz wysyła w ramach 

tego systemu do podmiotu dozorującego żądanie nadesłania informacji, czy warunki 

techniczne nie stoją na przeszkodzie udzieleniu skazanemu zezwolenia  

(§ 1 ust. 1 wskazanego aktu prawnego); 

➢ przy uruchomieniu środków technicznych podmiot dozorujący informuje skazanego  

m.in. o sposobie działania powierzchniowych środków technicznych, w tym o możliwości 

wystąpienia potencjalnych zakłóceń w ich działaniu, a także o obowiązku powiadomienia 

podmiotu dozorującego i sposobie zachowania się skazanego w przypadkach wystąpienia 

tych zakłóceń (§ 3 ust. 1 pkt 1 wskazanego aktu prawnego); 

➢ przekazywanie żądań, poleceń, wniosków, informacji, wezwań i zawiadomień pomiędzy 

sądem, sędzią, sądowym kuratorem zawodowym, podmiotem dozorującym i podmiotem 

prowadzącym centralę monitorowania odbywa się za pośrednictwem systemu 

komunikacyjno - monitorującego (§ 4 wskazanego aktu prawnego); 

➢ czynności podejmowane w czasie wykonywania kary, środka karnego lub środka 

zabezpieczającego w systemie dozoru elektronicznego dokumentuje się poprzez zapis 

danych w systemie komunikacyjno - monitorującym (§ 5 ust. 1 wskazanego aktu 

prawnego); 

➢ podmiot dozorujący podczas przystępowania do instalacji u skazanego środków 

technicznych ustala jego tożsamość oraz uzyskuje od skazanego dane osobowe i inne 

informacje, w zakresie niezbędnym do instalacji i kontroli środków technicznych  

(§ 6 wskazanego aktu prawnego); 

➢ niezwłocznie po uruchomieniu środków technicznych niezbędnych w zakresie 

wykonywania kary – sądowy kurator zawodowy przeprowadza ze skazanym rozmowę,  

w której informuje go o jego obowiązkach i uprawnieniach (§ 7 wskazanego  

aktu prawnego); 

➢ sądowy kurator zawodowy dokonując oceny zachowania skazanego uwzględnia  

w szczególności (§ 10 wskazanego aktu prawnego): 
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✓ przestrzeganie przez skazanego porządku prawnego; 

✓ przestrzeganie przez skazanego obowiązków związanych z wykonywaną karą; 

✓ stosunek skazanego do organów uprawnionych do wykonywania orzeczenia. 

 Możliwość wykorzystania systemu dozoru elektronicznego wobec sprawcy przestępstwa 

niealimentacji niesie za sobą wiele korzyści. Po pierwsze niższe są koszty zastosowania wskazanej 

uprzednio instytucji w komparycji do kosztów związanych z utrzymaniem skazanego w zakładzie 

karnym. Po drugie w przypadku pobytu w zakładzie karnym częstokroć dany przestępca mógł 

nabyć umiejętności przydatne w zakresie sfery przestępczości czy pozyskać nowe znajomości 

przez co istniało ryzyko dopuszczenia się przez niego kolejnych czynów zabronionych  

już po opuszczeniu murów danej jednostki penitencjarnej. 

 Ponadto istotne przy występku niealimentacji pozostaje zaspokajanie roszczeń  

osób uprawnionych a nie samo umieszczenie skazanego w miejscu odosobnienia. Kolejnym 

ważnym elementem korzyści jakie wynikają z systemu dozoru elektronicznego jest to, że dany 

sprawca czynu karalnego stypizowanego w art. 209 k.k. nie będzie napiętnowany społecznie  

w stopniu takim jakim by był będąc osadzonym w zakładzie karnym. Sprawca ten może w dalszym 

ciągu uczęszczać do zakładu pracy oraz nie musi wtórnie się socjalizować  

(co mogłoby być konieczne przy pobycie w jednostce penitencjarnej). 

 Warto wskazać, że w doktrynie odnotowuje się wiele pozytywnych elementów w sferze 

odbywania kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego. Przykładowo 

należy podnieść, iż dany skazany nie musi w przedmiotowej konfiguracji rezygnować  

z zatrudnienia poza zakładem karnym (co byłoby niemożliwe w przypadku wykonywania kary 

pozbawienia wolności w zakładzie penitencjarnym); podobnie skazany nie musi rezygnować  

z pobierania nauki czy bez większych przeszkód posiada możliwość podtrzymywania relacji 

rodzinnych569 i towarzyskich (choć wydaje się, iż częstokroć mogły one doprowadzić daną osobę 

do wymierzenia kary pozbawienia wolności)570. Ponadto podkreśla się również m.in. fakt 

korzystnego oddziaływania kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego 

  
569 W doktrynie wskazuje się, iż „niekwestionowany dzisiaj rehabilitacyjny potencjał możliwie najczęstszych 

kontaktów skazanych z osobami najbliższymi jest oczywistym argumentem przemawiającym za szerszym otwarciem 

się na ten środek penitencjarnego oddziaływania na osoby pozbawione wolności”. O powyższym wspomina  

B. GRONOWSKA, Długoterminowe kary pozbawienia wolności a poszanowanie życia rodzinnego skazanych  

w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, «Prok. i Pr.» 4/2016, s. 6. 
570 M. CZOHRA, Pozbawienie wolności w systemie dozoru elektronicznego – furtka do wolności dla skazanych? «EP» 

10.10/2014, s. 33. 
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w materii przeciwdziałania przeludnieniu zakładów karnych. Niemniej, zaznacza się również, że 

skazany wykonujący karę pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego  

posiada zwiększone możliwości ucieczki (po uprzednim demontażu lub uszkodzeniu danego 

urządzenia571).  

 Warto podnieść, iż prawo karne pełni subsydiarną (pomocniczą) rolę w stosunku do innych 

gałęzi prawa. Funkcje prawa karnego sprowadzają się do m.in. zaspokajania poczucia 

sprawiedliwości osoby pokrzywdzonej danym przestępstwem (jest to tzw. funkcja 

sprawiedliwościowa); ochrony pewnych dóbr, których występowanie oraz respektowanie przez 

uczestników obrotu prawnego definiuje konkretny porządek społeczny (mowa tu zatem o funkcji 

ochronnej prawa karnego)572; jak również prawo karne winno pełnić niezmiernie istotną funkcję  

w aspekcie precyzyjnego określania co jest przestępstwem (a zatem nie pociągać  

do odpowiedzialności karnej podmiotów za czyny, których kryminalizacji nie przewiduje prawo 

karne – jest to tzw. funkcja gwarancyjna prawa karnego573). Wyróżnia się również funkcje  

tzw. restytucji (w relacji problematyki sprawcy z ofiarą), która to ma celu rozwiązanie powstałego 

wskutek popełnienia danego czynu zabronionego konfliktu (sporu)574.  

Niemniej, wydaje się, że penalizacja zjawiska niealimentacji jest zasadna. W tym miejscu 

warto chociażby wspomnieć o tym, iż kiedy to w 2012 r. pojawiła się propozycja usunięcia 

przestępstwa niealimentacji z k.k. momentalnie podniosły się głosy poddające tego rodzaju 

inicjatywę za wątpliwą. Należy zwrócić uwagę na m.in. interpelację nr 4651575 skierowaną  

do ówczesnego Ministra Sprawiedliwości.  

Poseł M. Wojtkiewicz przedstawił we wzmiankowanym dokumencie m.in. dane 

statystyczne (zaczerpnięte z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – jest to ówczesna nazwa 

tego podmiotu) wskazujące, że samo złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo z art. 209 k.k. 

podniosło skuteczność działań wobec dłużników alimentacyjnych (nastąpił wzrost o 7,83%  

przy uwzględnieniu jedynie wyłącznie formalnego aspektu poinformowania o możliwości 

popełnienia przestępstwa kompetentnego organu).  

  
571 Ibidem, s. 33. 
572 L. GARDOCKI, Prawo karne…, s. 7. 
573 Ibidem, s. 8.  
574 P. SZCZEPANIAK, Sprawiedliwość naprawcza w resocjalizacji więźniów, Warszawa 2016, s. 54 – 55. 
575 M.WOJTKIEWICZ, Interpelacja nr 4651 z 9 maja 2012 r. skierowana do Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

planowanego skreślenia art. 209 k.k.; http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=626BD2A3 ; 

[Dostęp: 27 maja 2017 r.]. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=626BD2A3
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W interpelacji uwypuklono, że zawiadomienie z tytułu możliwości popełnienia 

przestępstwa w przedmiocie art. 209 k.k. jest „realnym [dla dłużników alimentacyjnych] 

zagrożeniem i stanowi jedyną istotną restrykcję zmuszającą do wywiązania  

się z obowiązku alimentacyjnego”.  

Jednocześnie – we wzmiankowanej interpelacji - argumentowano, że „usunięcie z k.k.  

art. 209 w sposób znaczący obniży i tak niski stopień egzekucji alimentów”, natomiast 

przeniesienie niealimentacji z k.k. do k.w. „wzmocni bezkarność rodziców objętych obowiązkiem 

płacenia alimentów, podniesie społeczne przyzwolenie dla niealimentacji oraz pogorszy egzekucję 

alimentów”. 

Stanowisko o zasadności penalizacji zjawiska niealimentacja przeważało także podczas 

prac nad umiejscowieniem czynu zabronionego w zakresie złośliwego uchylania się od obowiązku 

alimentacji w ramach k.k. z 1932 r.576; również obecnie brak jest uzasadnionych przesłanek  

do zaniechania kryminalizacji tego zjawiska w ramach ustawy karnej. 

 Tytułem zilustrowania przedmiotowej problematyki w zakresie sankcji karnych 

stosowanych wobec sprawców przestępstwa niealimentacji należy zaznaczyć, że w 75% skazań  

w ramach omawianego czynu zabronionego poszczególne sądy orzekały karę pozbawienia 

wolności z zastosowaniem instytucji zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności  

(art. 69 k.k.). Ponadto trzeba uwypuklić, że jedynie w co szóstym przypadku sądy orzekały karę 

ograniczenia wolności. Należy zaznaczyć, iż skazania na karę bezwzględnego pozbawienia 

wolności oscylowały w granicach 6% (co pozostaje optymistycznym wynikiem). Ponadto kara 

grzywny była zasądzona w jednym na sto przypadków, co zapewne ma związek z wielokrotną 

bezcelowością orzekania tego rodzaju sankcji majątkowej (niweczącej niekiedy koncepcje 

regulowania należnych zobowiązań wobec uprawnionego przez dłużnika alimentacyjnego)577.  

 Reasumując - wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie kary 

ograniczenia wolności wraz z nałożeniem na sprawcę przestępstwa określonych obowiązków. 

Niewskazane byłoby nałożenie na sprawcę przestępstwa niealimentacji kar majątkowych,  

do jakich zaliczyć można nie tylko karę grzywny, lecz również karę ograniczenia wolności  

w jednej ze swoich dwóch postaci, a mianowicie potrącenia od 10% do 25% wynagrodzenia  

  
576 D. J. SOSNOWSKA, op. cit., s. 14. 
577 B. GRUSZCZYŃSKA, M. MARCZEWSKI, P. OSTASZEWSKI, Spójność karania w poszczególnych okręgach sądowych 

[w:] Prawo w Działaniu. Sprawy Karne. Tom XIX, red. M. MOZGAWA, Warszawa 2014, s. 48. 
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za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd578.  

Należy podnieść, że zasadniczym celem przepisów karnych dotyczących niealimentacji 

powinna pozostawać ochrona interesów osób, względem których na sprawcy spoczywa obowiązek 

opieki poprzez przymuszenie (przy pomocy represji karnej) do wykonywania obowiązków 

alimentacyjnych i w związku z tym nie zawsze dla osiągnięcia wskazanego celu zasadne będzie 

stosowanie bezwzględnej represji karnej; nie chodzi bowiem by sprawcę ukarać  

za uchylanie się od ciążących na nim obowiązków, lecz by w przyszłości obowiązki  

te zrealizowano579.  

 W przypadku, gdy sąd orzekający zdecyduje się na wymierzenie kary pozbawienia 

wolności (nieprzekraczającej roku – a zatem nawet maksymalnej sankcji karnej  

w znowelizowanej dyspozycji art. 209 § 1 k.k.) trzeba zauważyć, iż preferowana winna być w tym 

względzie instytucja systemu dozoru elektronicznego. 

 Należy bowiem wskazać, iż w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks 

karny czytamy, iż za zmianami w zakresie wprowadzenia instytucji tzw. czynnego żalu  

(obecnie art. 209 § 4 k.k.580 oraz art. 209 § 5 k.k.581) przemawiały argumenty natury 

kryminalnopolitycznej. W założeniu samego projektodawcy - zasadne pozostaje przyjęcie 

rozwiązania, zgodnie z którym dany sprawca – przy spełnieniu przejrzystych przesłanek – będzie 

w stanie uzyskać dobrodziejstwo w postaci czy to niepodlegania karze czy to odstąpienia  

  
578 Należy wskazać, że w doktrynie poddawana jest w wątpliwość kwestia tego czy w ramach kary ograniczenia 

wolności powinno się utrzymywać w dalszym ciągu jako specyficzny wariant obowiązku pracy na cele społeczne – 

potrącenia w aspekcie od 10% do 25% w perspektywie miesięcznej z wynagrodzenia uzyskiwanego za pracę  

z oznaczeniem na cel społeczny wskazany przez sąd. Podnosi się bowiem w doktrynie, iż w przypadku osoby skazanej 

zupełnie inne funkcje winna pełnić kara w postaci konieczności świadczenia pracy społecznie użytecznej, a zupełnie 

odmienne w zakresie konieczności przekazania części swojego wynagrodzenia na cel społeczny. Ponadto podawano, 

że w istocie comiesięczne potrącenia części wynagrodzenia pracy w ramach dolegliwości skorelowanych z karą 

ograniczenia wolności stanowi dla sprawcę w zasadzie grzywnę rozłożoną na raty. Na powyższe wskazuje  

m.in. V. KONARSKA-WRZOSEK, W kwestii nowego kształtu kary ograniczenia wolności, [w:] Zagadnienia teorii  

i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. GÓROWSKI,  

P. KARDAS, T. SROKA, W. WRÓBEL, Warszawa 2013, s. 177-178. 
579 B. GADECKI, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] M. BANAŚ – GRABEK, B. GADECKI, J. KARNAT, Kodeks karny. Część 

szczególna. Art. 148 – 251. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis/el. 
580 Ówczesne brzmienie art. 209 § 5 k.k. sprowadzało się do tego, iż nie podlega karze sprawca przestępstwa (…), 

który nie później niż przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w 

całości zaległe alimenty (przebieg prac nad ustawą, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1193; 

dostęp: 16 kwietnia 2017 r.). 
581 Ówczesne brzmienie art. 209 § 6 k.k. sprowadzało się do tego, iż sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie 

później niż przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa 

(…) uiścił w całości zaległe alimenty, chyba, że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko 

odstąpieniu od wymierzenia kary (przebieg prac nad ustawą, 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1193; dostęp: 16 kwietnia 2017 r.). 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1193
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1193
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od wymierzenia kary. 

 Powyższa konstrukcja uwarunkowana jest tym, by dana jednostka w całości uiściła  

zaległe alimenty oraz dokonała tego w ściśle wyznaczonym okresie582. 

 Należy wskazać, że bardzo interesującymi rozwiązaniami są przepisy unormowane  

w art. 209 § 4 k.k. oraz art. 209 § 5 k.k. wzorowane ewidentnie na zapisach k.k.s. w sferze instytucji 

czynnego żalu. Zgodnie bowiem z treścią dyspozycji art. 209 § 4 k.k. nie podlega karze sprawca 

(przestępstwa określonego w art. 209 § 1 k.k.), który to nie później niż przed upływem 30 dni  

od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty. 

 W myśl zaś dyspozycji art. 209 § 5 k.k. sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli  

nie później niż przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze 

podejrzanego sprawca przestępstwa (określonego w art. 209 § 1a k.k.) uiścił w całości zaległe 

alimenty (przy czym wina i społeczna szkodliwość czynu muszą przemawiać za odstąpieniem  

od wymierzenia kary).  

 Należy wskazać, że argumentacja przytoczona przez T. Szafrańskiego podczas obrad 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach obradującej 23 lutego 2017 r. winna 

zostać uznana za trafną583.  

Wyżej wymieniony oznajmił bowiem wówczas, że jasno zostały określone szerokie 

możliwości uwolnienia się sprawcy od grożącej mu odpowiedzialności karnej, gdyż uiszczenie 

całej wymagalnej należności powoduje niepodleganie karze584 lub odstąpienie od wymierzenia 

kary585. Warto wskazać, że zarówno klauzula niekaralności586 (wynikająca z dyspozycji  

art. 209 § 4 k.k.), jak i odstąpienie od wymierzenia kary (art. 209 § 5 k.k.) zostały uzależnione  

od warunku tego rodzaju, iż sprawca nie później niż przed upływem 30 dni od daty pierwszego 

  
582 Uzasadnienie projektu ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny; 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf ; s. 7 [Dostęp: 

16 kwietnia 2017 r.]. 
583 Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach /nr 33/, posiedzenie z 23 lutego 2017 r….  
584 W doktrynie pojawiają się różne opinie w sferze instytucji niepodlegania karze. Należy podnieść, że instytucja 

niepodlegania karze aktualizuje się po ustaleniu, że dopuścił się czynu bezprawnego, zabronionego pod groźbą kary 

jak również karygodnego i zawinionego. Należy wpierw ustalić, że doszło do popełnienia przestępstwa a dopiero 

następnie zastosować instytucje niepodlegania karze. Warto wskazać, że brak karalności przestępstwa nie oznacza 

wbrew intuicyjnemu brzmieniu, że sprawca nie popełnił przestępstwa - w istocie jest bowiem odwrotnie. Uchylenie 

karalności ma miejsce dopiero wówczas, gdy zostanie stwierdzone, że sprawca dopuścił się popełnienia danego 

przestępstwa. Na powyższe wskazuje K. BANASIK, Karalność a struktura przestępstwa, «PiP» 4/2017, s. 66. 
585 Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach /nr 33/, posiedzenie z 23 lutego 2017 r…. 
586 Określenie „ustawowa klauzula niekaralności” w aspekcie art. 209 § 4 k.k. przyjmowane jest m.in. przez  

J. ZAJĄCZKOWSKĄ – BURTOWY, M. BURTOWY, O kryminalizacji tzw. alienacji rodzicielskiej, «Prok. i Pr.» 4/2020, 

Warszawa 2020, Legalis/el. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf
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przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty. Powyższe sprowadza 

się do tego, iż zmiana postawy danego sprawcy oraz realizacja obowiązku cywilnoprawnego 

wpływa na kwestię samej odpowiedzialności karnej587. Wydaje się, że jest to bardzo istotne 

dobrodziejstwo dla sprawcy, przewidujące uniknięcie odpowiedzialności karnej w zamian  

za uiszczenie należnego zobowiązania względem uprawnionego. 

 Na marginesie niniejszych rozważań należy podnieść, że w myśl dyspozycji  

art. 37b zd. 1 k.k. w sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolności, niezależnie  

od dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie za dany czyn, sąd może orzec 

jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy,  

a jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej dziesięć lat – sześć miesięcy, 

oraz karę ograniczenia wolności do lat dwóch. W doktrynie prawnokarnej wskazuje się, iż gdy 

pojawiła się w systemie prawa karnego tzw. kara mieszana (łączna) niektóre sądy zaczęły  

ją orzekać za przestępstwa takie jak niealimentacja (za które to groziła kara grzywny, ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch588).  

 

 

 

 

 

 

  
587 J. KOSONOGA, Komentarz…, Warszawa 2021, s. 1322.  
588 A. WOŹNIAK, R. WRZOSEK, Kara mieszana (łączona) – kontrowersje wokół jej stosowania,  

«IUS NOVUM» 3.2017, Legalis/el. 
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Rozdział VI. 

Tryb ścigania589. 

VI.1. Ściganie na wniosek. 

 

Na wstępie należy zaznaczyć, że już na bazie k.k. z 1932 r. przestępstwo niealimentacji 

(stypizowane wówczas w ramach dyspozycji art. 201 k.k. z 1932 r.) ścigane było na wniosek 

pokrzywdzonego (dopiero zaś w przypadku jego śmierci następowało ściganie z urzędu).  

Zainicjowanie bowiem postępowania w zakresie przestępstwa niealimentacji 

projektodawca pozostawił w gestii samej osoby pokrzywdzonej z uwagi na to, iż sprawa 

niealimentacji stanowiła swoisty element prywatności. Z drugiej zaś strony było to przestępstwo 

ścigane na wniosek (a nie prywatnoskargowe), czyli de facto przestępstwo publicznoprawne,  

gdzie po złożeniu wniosku dalszym etapem postępowania zajmowały się wyspecjalizowane organy 

państwowe.  

Należy podnieść, że w ramach art. 186 k.k. z 1969 r. ściganie przestępstwa niealimentacji 

również uzależnione było od wniosku. Tym razem nie chodziło już jednak o wniosek samego 

pokrzywdzonego, lecz mógł być to także wniosek organu opieki społecznej lub wniosek 

organizacji społecznej. Trzeba jednak zauważyć, iż art. 186 § 3 k.k. z 1969 r., gdzie wskazano, że 

„ściganie przestępstwa niealimentacji następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki 

społecznej lub organizacji społecznej” został skreślony na mocy u.f.a. (który to akt normatywny 

wszedł w życie 1 stycznia 1975 r.).  

 W ramach art. 209 k.k. wprowadzono swoisty dualizm w sferze ścigania przestępstwa 

niealimentacji (którego zasadniczy kształt nie uległ zmianie mimo wejścia w życie ustawy  

z 23 marca 2017 r.).  

Mianowicie w ramach art. 209 k.k. wskazano, że ściganie przestępstwa niealimentacji 

następuje na wniosek pokrzywdzonego, wniosek organu pomocy społecznej lub na wniosek organu 

podejmującego działania w stosunku do dłużnika alimentacyjnego (art. 209 § 2 k.k.  

  
589 Ł.ROSIAK, Tryb ścigania przestępstwa na przykładzie występku niealimentacji, «Jurysta» 282.4/2018, s. 13 – 16. 
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sprzed nowelizacji z 23 marca 2017 r.). Ponadto ustawodawca zaznaczył, że jeżeli 

pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne 

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów to wówczas ściganie odbywa się  

z urzędu (art. 209 § 3 k.k. sprzed nowelizacji z 23 marca 2017 r.). 

Należy podzielić pogląd wyrażony m.in. przez J. Sobiecha, iż wejście w życie ustawy  

z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k. zmobilizuje właściwych urzędników do permanentnego 

nadzorowania kwestii alimentacyjnych. Brak bowiem odpowiedniego monitorowania spraw  

tej grupy dłużników może skutkować nawet odpowiedzialnością karną wynikającą  

z dyspozycji art. 231 § 1 k.k., stanowiącego, że funkcjonariusz publiczny, który przekraczając  

swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków (co mogłoby znaleźć zastosowanie  

we wzmiankowanych tu sytuacjach) działa na szkodę interesu publicznego (np. funduszu 

alimentacyjnego czyli de facto Skarbu Państwa, a więc polityki fiskalnej państwa i wszystkich 

podatników) lub prywatnego (osoby uprawnionej do alimentów, względnie także 

przedstawiciela/przedstawicielki małoletniej osoby uprawnionej do alimentów bądź 

pełnomocnika/pełnomocniczki takiej osoby) podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech590.  

Warto wskazać, iż na gruncie znowelizowanego (na mocy ustawy  

z 23 marca 2017 r.) art. 209 k.k. ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub § 2 następuje  

na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania 

wobec dłużnika alimentacyjnego. W doktrynie wskazuje się, iż ściganie przestępstw na wniosek 

osoby pokrzywdzonej jest ustawowym wyrazem docenienia interesu indywidualnego.  

W literaturze prawnokarnej wskazuje się, że tryb wnioskowy, podobnie jak tryb 

prywatnoskargowy stanowi odpowiedź na konieczność rozwiązania kolizji pomiędzy interesem 

społecznym a interesem indywidualnym591.  

Warto zaznaczyć, że w doktrynie procesu karnego przyjmuje się, iż tryb ścigania  

z oskarżenia publicznego (tj. z urzędu) poddany jest swoistej dychotomii w zakresie wszczęcia 

postępowania karnego.  

Są to przestępstwa bezwarunkowe oraz warunkowe (uzależnione od złożenia stosownego 

wniosku, względnie uzyskania zezwolenia właściwego organu)592. Ponadto należy zauważyć, iż 

  
590 Z. JÓZWIAK, Zmiana przepisów o alimentach może doprowadzić przed sąd nawet urzędników; 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1018776,alimenty-egzekucja-nowe-przepisy.html ; [Dostęp: 28 maja 2017 r.]. 
591 Na powyższe wskazuje J. WARYLEWSKI, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV 

kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001, s. 262. 
592 J. SKORUPKA, op. cit., komentarz do art. 12 k.p.k. 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1018776,alimenty-egzekucja-nowe-przepisy.html
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ściganie na wniosek pozostaje odstępstwem od zasady ścigania z urzędu. Dopiero złożenie 

stosownego wniosku skutkuje tym, iż postępowanie zaczyna toczyć się z urzędu, tzn. staje się 

postępowaniem publicznoskargowym593.  

 W doktrynie594 wskazuje się, iż przestępstwa popełniane w danych ramach czasowych 

charakteryzują się tym, iż wypełnianie znamion czynu zabronionego ma miejsce w konfiguracji, 

w której to występuje więcej niż jedno zachowanie. W zakresie tego rodzaju czynu znajdujemy 

większą liczbę interakcji. Spośród przestępstw wnioskowych należy wskazać  

na np. niealimentację (w zakresie sprzed nowelizacji z 23 marca 2017 r. znajdujemy tu 

art. 209 § 2 k.k. oraz art. 209 § 3 k.k., obecnie jedynie art. 209 § 3 k.k.).  

Wydaje się, iż konstrukcja ścigania przestępstwa niealimentacji w oparciu  

o wniosek pokrzywdzonego pozostaje chybiona. Nietrudno bowiem sobie wyobrazić, iż dany 

sprawca wywiera znaczącą presję na osobę uprawnioną, po to, by ta ostatecznie nie składała 

zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. 

VI.2. Ściganie z urzędu. 

 Należy zauważyć, że jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia 

rodzinne, ewentualnie świadczenia rodzinne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów to wówczas ściganie przestępstwa czy to z art. 209 § 1 k.k. czy to z art. 209 § 2 k.k. 

odbywa się z urzędu. Wydaje się, iż postępowanie przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu  

w przedmiocie przestępstwa niealimentacji winno być prowadzone wyłącznie z urzędu.  

Zasadne byłoby przyjęcie rozwiązań umożliwiających wdrożenie pewnego automatyzmu 

w reakcji odpowiednich instytucji publicznych w ramach składania stosownych zawiadomień  

o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 k.k.   

 Niezwykle interesującym zagadnieniem wydaje się być także kwestia wszczęcia 

postępowania karnego na podstawie tzw. anonimu595. Zgodnie bowiem z art. 10 § 1 k.p.k. organ 

powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania 

przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia  

  
593 A. SAKOWICZ, Komentarz do art. 12 k.p.k., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz,  

red. A. SAKOWICZ, Warszawa 2018, Legalis/el. 
594 A. PIACZYŃSKA, Częściowe cofnięcie wniosku… 
595 K. DUDKA, Anonim a wszczęcie postępowania karnego, «Prok. i Pr.» 4/2005, s. 926. 



Strona 199 z 296 

 

o czyn ścigany z urzędu. W doktrynie wskazuje się, że zasada legalizmu ustanowiona  

w przedmiotowym przepisie odnosi się niewątpliwie do przestępstw ściganych z urzędu, 

niezależnie od tego czy są one ścigane z urzędu w sposób bezpośredni czy też tryb ten warunkuje 

dopiero złożenie odpowiedniego wniosku596. Wydaje się, że dane uzyskane przez oskarżyciela 

publicznego w ramach skierowania anonimowego zawiadomienia winny podlegać stosownej 

weryfikacji i w przypadku ich potwierdzenia stanowić przesłankę do ścigania przestępstwa  

z urzędu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
596 D. ŚWIECKI, Komentarz do art. 10 k.p.k., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, red. D. ŚWIECKI, 

Warszawa 2019, Lex/el.  
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Rozdział VII. 

Analiza obowiązku zawiadomienia sądu rodzinnego. 

 Częstokroć może zdarzyć się tak, iż dany organ władzy publicznej w toku swojego działania 

(procedowania) poweźmie informacje, które nie mogą zostać niewykorzystane  

w ramach dalszych czynności, ku dobru powszechnemu. W tym też zakresie należy zwrócić uwagę 

na szereg istotnych przepisów.  

Po pierwsze, z racji tematu niniejszej rozprawy, warto rozpocząć analizę przedmiotowego 

zagadnienia od przepisów skorelowanych bezpośrednio z prawem karnym. 

 

Należy bowiem wskazać, iż na podstawie art. 43c k.k. sąd w przypadku uznania za celowe 

orzeczenia - czy to pozbawienia597 czy ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuńczych  

w przypadku, w którym to doszło do popełnienia tego przestępstwa na szkodę małoletniego  

lub we współdziałaniu z nim - zawiadamia o tym właściwy sąd rodzinny. 

W tym miejscu należy podkreślić, że k.k. nie wskazuje środka karnego polegającego  

na pozbawieniu praw rodzicielskich czy opiekuńczych598. Na gruncie niniejszego przepisu mamy 

do czynienia z pewnego rodzaju czynnością stricte techniczną; można określić ją jako jedynie 

sygnalizującą lub notyfikującą pewne zagrożenie (w stosunku do osoby małoletniej) wywołane 

przez jej prawnych opiekunów a skutkujące narażeniem dobra jednostki na niebezpieczeństwo.  

Niniejszy przepis w sposób automatyczny nie przekłada się na pozbawienie  

czy ograniczenie praw rodzicielskich (niemniej, stanowi w tego rodzaju procedurze condicio sine 

qua non jako element inicjujący działanie w tym trybie).  

Dodatkowo w doktrynie przewija się pogląd wyrażony m.in. przez  

W. Zalewskiego, że dyspozycja art. 43c k.k. w obecnym stanie prawnym stanowi tzw. superfluum, 

z uwagi na fakt, iż k.p.c. nakłada „szeroko ujęty obowiązek zawiadamiania sądu opiekuńczego,  

  
597 W doktrynie wskazuje się, że zarówno niealimentacja, jak i nieutrzymywanie kontaktów z dzieckiem mogą 

stanowić podstawę do pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej, jako przejaw rażącego niedopełnienia 

obowiązków względem dziecka. Na powyższe wskazują m.in. J. IGNACZEWSKI, K. PUDŁOWSKA, R. ZEGADŁO, Ogólna 

charakterystyka władzy rodzicielskiej. Uwagi terminologiczne, [w:] J. IGNACZEWSKI (red.), Władza rodzicielska  

i kontakty z dzieckiem, Warszawa 2019, Legalis/el. 
598 R.A. STEFAŃSKI, Komentarz do art. 43c k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. STEFAŃSKI, Warszawa 2019, 

Legalis/el. 
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w tym również na organy władzy publicznej”599 (chodzi tu mianowicie o art. 572 § 1 k.p.c.  

– o którym to będzie mowa w dalszej części niniejszego rozdziału).  

Należy także zaznaczyć, że projektowany600 był przepis w zakresie rozszerzenia katalogu 

środków karnych, m.in. o pozbawienie praw rodzicielskich lub opiekuńczych (wówczas miano 

dodać art. 39 pkt 1a k.k.). Szeroko zagadnienie to ilustruje R. A. Stefański601, wskazując m.in., że 

podnoszono wówczas argumenty w kwestii tego, iż sąd karny nie jest kompetentny  

do całościowego uregulowania kwestii opieki nad dzieckiem, a sztywne trzymanie się oznaczenia 

czasu trwania tego rodzaju środka mogłoby się okazać niezgodne z słusznie pojmowanym dobrem 

dziecka.  

Warto wskazać, że do 30 czerwca 2015 r. w ramach k.k. funkcjonował art. 51 k.k. 

przewidujący, że sąd rozpoznający daną sprawę (uznając za celowe pozbawienie lub ograniczenie 

praw rodzicielskich lub opiekuńczych) w razie popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego  

(lub we współdziałaniu z nim) zawiadamia sąd rodzinny. Niemniej, niniejszy przepis został 

usunięty z polskiego obrotu prawnego na mocy art. 1 pkt 22 ustawy z 20 lutego 2015 r.602   

 Na podobnej zasadzie (tu również bowiem motywem wprowadzenia niniejszego przepisu 

jest szeroko rozumiana troska o dobro małoletniego i jego prawidłowy rozwój psychofizyczny)  

w ramach art. 23 k.p.k. wskazano, że w sprawie o przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego, 

we współdziałaniu z małoletnim lub okolicznościach, które to mogą świadczyć o demoralizacji 

małoletniego albo o gorszącym wpływie na niego – sąd (a w ramach postępowania 

przygotowawczego prokurator) zawiadamia sąd rodzinny w celu rozważenia środków 

przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz k.r.o.  

W doktrynie603 wskazuje się, iż najczęściej środkami, o których mowa będą: 

➢ zawieszenie władzy rodzicielskiej (w trybie art. 110 k.r.o.), w sytuacji, w której  

wystąpi przemijająca przeszkoda w jej wykonywaniu, 

➢ pozbawienie co najmniej jednego z rodziców władzy rodzicielskiej  

  
599 W. ZALEWSKI, Komentarz do art. 43c k.k., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz,  

red. M. KRÓLIKOWSKI, R. ZAWŁOCKI, Warszawa 2017, Legalis/el. 
600 Projekt z 18 maja 2007 (druk sejmowy nr 1756).  
601 R. A. STEFAŃSKI, Środek karny pozbawienia praw rodzicielskich lub opiekuńczych w świetle projektu nowelizacji 

kodeksu karnego, «Prok. i Pr.» 11/2007, s. 115. 
602 Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – k.k. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 396).  
603 J. SKORUPKA, Komentarz do art. 23 k.p.k., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz,  

red. J. SKORUPKA, Warszawa 2019, Legalis/el. 
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(na mocy art. 111 § 1 k.r.o.), gdy nie może być ona wykonywana z powodu zaistnienia 

trwałej przeszkody, albo jeżeli jest ona nadużywana lub sprawujący władzę rodzicielską  

w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki przewidziane względem dziecka, 

➢ ewentualnie możliwe do zastosowania pozostają środki przewidziane w art. 6 u.p.n.  

(tj. rozbudowany katalog środków wychowawczych604, które to zostaną wdrożone, kiedy 

dojdzie do ustalenia, że przestępstwo zostało popełnione w okolicznościach świadczących 

o demoralizacji małoletniego albo we współdziałaniu z danym małoletnim).   

 W sferze zaś cywilistycznej w odniesieniu do obowiązkowego zawiadomienia sądu 

opiekuńczego należy wskazać na dyspozycje art. 572 k.p.c., gdzie ustawodawca usytuował tego 

typu obowiązek w określonych przypadkach. Mianowicie – każdy komu znane jest zdarzenie 

uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim  

sąd opiekuńczy (art. 572 § 1 k.p.c.). Natomiast kolejny przepis wspomniany uprzednio na gruncie 

k.p.c. obowiązek precyzuje - wskazuje się bowiem, iż spoczywa on przede wszystkim czy to na 

podmiotach czy na przedstawicielach następujących grup zawodowych, takich jak urzędy stanu 

cywilnego, sądy, prokuratorzy, notariusze, komornicy sądowi, organizacje samorządu  

i administracji rządowej, organy Policji, placówki oświatowe, opiekunowie społeczni  

oraz organizacje i zakłady zajmujące się opieką nad dziećmi lub osobami chorymi psychicznie  

(art. 572 § 2 k.p.c.).  

W doktrynie605 przyjmuje się, iż obowiązek zawiadomienia wyartykułowany w dyspozycji 

przepisu art. 572 k.p.c. posiada charakter powszechny i przez to spoczywa na wszystkich 

podmiotach (występujących w sferze życia społecznego). Należy zauważyć, że wspomniany 

obowiązek zawiadomienia sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie 

postępowania z urzędu dotyczy przede wszystkim - co wynika z redakcji przepisu - organów 

wymienionych w treści art. 572 § 2 k.p.c. Niemniej, choć w przepisie art. 572 k.p.c. nie wskazano 

skonkretyzowanych sankcji obejmujących zachowanie odmienne od przedstawionej uprzednio 

  
604 Zgodnie z art. 6 u.p.n. wobec nieletnich sąd rodzinny może zastosować m.in. następujące środki: 

udzielić upomnienia, zobowiązać do określonego postępowania, ustanowić tzw. nadzór odpowiedzialny (rodziców  

lub danego opiekuna), ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zastosować nadzór 

kuratora, skierować do ośrodka kuratorskiego, orzec zakaz prowadzenia pojazdów, orzec przepadek rzeczy 

uzyskanych w związku z dopuszczeniem się popełnienia czynu karalnego, orzec umieszczenie w młodzieżowym 

ośrodku wychowawczym (albo w odpowiedniej - tj. takiej, która ukończyła wymagane szkolenie - rodzinie zastępczej), 

orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym. 
605 P. PRUŚ, Komentarz do art. 572 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,  

red. M. MANOWSKA, Warszawa 2013, s. 1071-1072.  
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dyspozycji to za naruszenie tego ustawowego obowiązku dany podmiot może być pociągnięty  

do odpowiedzialności czy to karnej czy deliktowej.  

 W orzeczeniu z 28 marca 2013 r. SA w Krakowie606 wskazał, że dysponowanie przez 

funkcjonariuszy policji informacjami od oficera dyżurnego Powiatowej Komendy Policji  

oraz relacjami w zakresie przebiegu interwencji w domu powoda i wynikającej stąd konieczności 

zastosowania w trybie pilnym opieki nad małoletnim dzieckiem obliguje do zawiadomienia sądu 

opiekuńczego w celu zainicjowania z urzędu postępowania w kierunku wydania zarządzeń  

w stosunku do osoby małoletniej. Niemniej, warto zaznaczyć, że na kanwie postanowienia  

z 5 lipca 2000 r. SN607 wskazał, że nie każdy jednak kto w swoim mniemaniu twierdzi, że znane 

jest mu zdarzenie uwzględniające wszczęcie postępowania z urzędu i powiadomi o tym fakcie sąd 

opiekuńczy zalicza się do grona osób upoważnionych do złożenia wniosku w przedmiocie 

wszczęcia postępowania w sprawie opiekuńczej.  

 W doktrynie608 słusznie wskazuje się, iż istnieje związek w zakresie zbliżonej konstrukcji 

przepisów art. 572 k.p.c. oraz art. 304 k.p.k., który to stanowi o społecznym obowiązku w sferze 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. W myśl bowiem dyspozycji  

art. 304 k.p.k. każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu,  

ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.  

 

 

 

 

 

  
606 Wyrok SA w Krakowie I Wydział Cywilny z 28 marca 2013 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 183/13 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 999291). 
607 Postanowienie Izby Cywilnej SN z 5 lipca 2000 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 765/00 (Legalis  

nr 210856). 
608 A. GÓRA - BŁASZCZYKOWSKA, Komentarz do art. 572 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 

Tom III. Art. 506-729 k.p.c., red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2011, s. 189. 
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Rozdział VIII. 

Wnioski. 

 

 Należy wskazać, że w polskim społeczeństwie odsetek osób deklarujących potępienie  

dla zjawiska niealimentacji jest stosunkowo wysoki. Analizy tego rodzaju zagadnienia podjęła się  

A. Szymanowska609. Wskazana autorka - m.in. w formie tabeli poglądowej - ilustruje, iż 

zachowanie polegające na niepłaceniu alimentów na dziecko jest potępiane przez respondentów  

w stopniu znacznym.  

Dane z 2006 r. pokazują, iż 73% ankietowanych potępia ten występek w sposób 

zdecydowany, zaś 23% ankietowanych zadeklarowało, że „raczej potępia niealimentację”.  

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że w badaniu przeprowadzonym trzynaście lat 

wcześniej, w 1993 r. stosunek respondentów do prezentowanego zachowania był bardziej 

kategoryczny. Wówczas bowiem 77% ankietowanych twierdziło, że zdecydowanie potępia 

niealimentację, a raczej potępiało niealimentację 20% badanych co łącznie sprowadzało  

się do sumy 97% potępiających ten czyn zabroniony pod groźbą kary.  

Można zatem wskazać, że postawa ankietowanych była wówczas bardziej kategoryczna 

(77% w 1993 r. w zestawieniu do zaledwie 73% w 2006 r.) jednocześnie minimalnie większy 

odsetek ankietowanych sumarycznie (po zliczeniu kategorii „zdecydowanie” i „raczej”)  

potępiał zachowanie polegające na niepłaceniu alimentów na dziecko (97% respondentów w 1993 

r. w porównaniu do 96% w 2006 r.). W 1993 r. niealimentacja była zachowaniem wysoko 

usytuowanym w kategorii czynów społecznie potępianych, w 2006 r. spadła w hierarchii badań 

zachowań ocenianych w sposób pejoratywny. 

Niemniej, wydaje się, iż bez odpowiedniej zmiany legislacyjnej przepisów dotyczących 

wsparcia prawa karnego w stosunku do cywilistycznego ujęcia ściągania alimentów odpowiedni 

wzrost egzekucji tych świadczeń jest niezmiernie trudny do osiągnięcia. 

 W dniu 13 września 2016 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości610 powstał projekt ustawy  

  
609 A. SZYMANOWSKA, Stosunek społeczeństwa polskiego do zachowań patologicznych, kontrowersyjnych  

i przestępczych, «CzPKiNP» 11.1/2007, s. 107. 
610 Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem w przedmiocie nowelizacji art. 209 k.k.; 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289962/12379351/12379352/dokument244851.pdf, [Dostęp: 6 lutego 2017 r.]. 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12289962/12379351/12379352/dokument244851.pdf
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o zmianie ustawy k.k., następnie zaś przygotowany został zmodyfikowany projekt ustawy  

o zmianie ustawy k.k. z 28 października 2016 r.611. Na skutek szeregu prac legislacyjnych  

przy analizie również stanowisk zgłoszonych przez poszczególne podmioty - ostatecznie 3 stycznia 

2017 r.612 do Marszałka Sejmu RP VIII kadencji wpłynął przyjęty przez Radę Ministrów projekt 

rządowy w zakresie nowelizacji art. 209 k.k.  

Zasadniczym elementem w aspekcie zmiany wskazanego przepisu stało się 

wyeliminowanie znamienia czasownikowego „uporczywości” z pozostawieniem jednocześnie 

znamienia „uchylania się”, co w komparycji do znacznie rozbudowanej pozostałej treści  

art. 209 k.k. miało skutkować skuteczniejszą ściągalnością zaległych kwot alimentacyjnych.   

 Należy podnieść, że 23 lutego 2017 r. zostało przyjęte sprawozdanie Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

Kodeks karny (druk nr 1193)613. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach  

po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu 23 lutego 2017 r. wniosła do Sejmu RP VIII 

kadencji o uchwalenie projektu ustawy. Ostatecznie 31 maja 2017 r. znowelizowany  

(na mocy ustawy z 23 marca 2017 r.) przepis art. 209 k.k. wszedł w życie.  

 Warto poczynić konstatacje, iż współdziałanie grupy organów posiadających kompetencje 

władzy publicznej, takich jak komornik sądowy, policja, prokurator czy sąd614 przy odpowiednim 

  
611 M. MAŁECKI, Przestępstwo niealimentacji w perspektywie zmian (uwagi do rządowego projektu nowelizacji art. 

209 k.k. z 28 października 2016 r.), «CzPKiNP» 20.4/2016, s. 40, s. 60. Autor artykułu w sposób krytyczny ocenia 

projekt nowelizacji art. 209 k.k. z 28 października 2016 r. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 

aspekcie przedmiotowo – podmiotowego rozszerzenia zakresu kryminalizacji omawianego czynu zabronionego; 

niemniej, za zasadne uważa uzupełnienie ówczesnego brzmienia art. 209 k.k. elementami instytucji 

dezaktualizującymi karalność czynu (w materii czynnego żalu warunkującego niepodleganie karze w przypadku 

uiszczenia przez sprawcę w całości alimentów zaległych). Autor zwraca uwagę na fakt, iż w zakresie nowelizacji 

przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacji doszło do naruszenia ultima ratio prawa karnego (będącego 

„prawem granic” – o czym wspomina m.in. M. KRÓLIKOWSKI, Prawo karne…, s. 286 w ramach analizy argumentów 

z uzasadnienia wyroku SN z 29 maja 2012 r. w sprawie o sygn. akt II KK 106/12) a ustawodawca winien raczej 

zmodyfikować zakres instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie alimentów (mających na celu wyższą 

skuteczność) aniżeli zwiększać represyjność prawa karnego licząc niejako na większe oddziaływanie 

ogólnoprewencyjne. 
612 Projekt rządowy w zakresie nowelizacji art. 209 k.k. przesłany do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII 

kadencji http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf, 

[Dostęp: 6 lutego 2017 r.]. 
613 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1088EAE82027CF0EC12580D10040A78A/%24File/1314.pdf, [Dostęp: 26 

lutego 2017 r.]. 
614 E. SAMBORSKI, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2008, s. 17. Autor opracowania 

słusznie wskazuje, że konstytucyjne gwarancje w przedmiocie sądów, w tym także sądownictwa powszechnego 

(sądów rejonowych, sądów okręgowych oraz sądów apelacyjnych) od strony formalnej gwarantują rzeczywistą 

niezależność sądów jak i niezawisłość sędziów. Powyższe winno czynić sąd jako organ rozpatrujący poszczególne 

sprawy istotnym elementem społecznego zaufania także w zakresie pomocy osobom alimentowanym. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1088EAE82027CF0EC12580D10040A78A/%24File/1314.pdf
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normatywnym uregulowaniu zasad odpowiedzialności zobowiązanego i możliwości wykonywania 

przez niego kary w trybie chociażby dozoru elektronicznego (przez co sprawcy zachowają istotne 

szanse na uzyskiwanie koniecznych środków finansowych poprzez podjęcie pracy) może stanowić 

określenie sankcji optymalnej z punktu widzenia ekonomicznej analizy prawa615. 

 Dodatkowo należy (w odniesieniu do więźniów) wskazać, iż z uwagi na fakt, iż w tej grupie 

populacji występuje zjawisko odczuwania społecznego odrzucenia – więźniowie skupiają swoją 

uwagę na samych sobie oraz na odzyskaniu wolności. Jedynie zwiększenie możliwości szybszego 

opuszczenia murów zakładu karnego może zmotywować więźnia do zaakceptowania określonego 

działania prawnie-innowacyjnego616. Tego rodzaju argumentacja pozwala na przyjęcie, iż dozór 

elektroniczny617 umożliwiający egzystencję w warunkach wolnościowych powinien być 

korzystnie oceniony także z punktu widzenia osób odbywających karę w ramach tego 

nieizolacyjnego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności (przykładowo na 25 lutego 

2020 r. w systemie dozoru elektronicznego karę pozbawienia wolności odbywało 945 osób 

skazanych za przestępstwo niealimentacji618). Szczególnego znaczenia przedmiotowa instytucja 

nabiera w warunkach ogólnoświatowej pandemii619.  

 Istotnym elementem w zakresie jak najszerszego eliminowania zjawiska niealimentacji 

pozostaje również należyte informowanie i edukowanie osób pokrzywdzonych tym 

przestępstwem620. 

 Wydaje się, iż w interesie wszystkich odpowiedzialnych podmiotów w naszym kraju leży 

przyczynienie się do podniesienia efektywności ściągalności świadczeń alimentacyjnych, a tym 

samym w dobrze pojmowanym interesie całego społeczeństwa powinno pozostawać ograniczenie 

ryzyka wiktymizacji (zasadne byłoby jego niwelowanie na różnych płaszczyznach, nie tylko  

  
615 M. SZCZEPANIEC, Teoria ekonomiczna w prawie karnym, Warszawa 2012, s. 16. 
616 J. MIGDAŁ, Perspektywy kary pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym, «CzPKiNP» 12.1/2008, 

s. 279. 
617 E. STACHOWSKA, Rozdział IV. System dozoru elektronicznego w praktyce, [w:] Analiza i oceny funkcjonowania 

systemu dozoru elektronicznego w Polsce w latach 2013-2017, red. T. PRZESŁAWSKI, Warszawa 2020, Lex/el. 
618 945 „alimenciarzy” odbywa dziś karę w Systemie Dozoru Elektronicznego; https://www.rpo.gov.pl/pl/content/945-

alimenciarzy-odbywa-kare-w-systemie-dozoru-elektronicznego ; [Dostęp: 5 maja 2020 r.].  
619 K. WĄSOWSKI, Rozszerzenie systemu dozoru elektronicznego potrzebne jak nigdy; 

https://www.rp.pl/Opinie/311239971-Krzysztof-Wasowski-Rozszerzenie-Systemu-Dozoru-Elektronicznego-

potrzebne-jak-nigdy.html ; [Dostęp: 23 listopada 2020 r.]. 
620 L. MAZOWIECKA, Prawo do informacji podstawowym prawem ofiary przestępstwa, «Zeszyty Prawnicze» 

16.1/2016, s. 187. Autorka artykułu wskazuje, że prowadzone w naszym kraju badania świadczą o tym, iż 

pokrzywdzeni nie są należycie poinformowani o swoich prawach (z uwagi m.in. na fakt zbyt trudnego dla przeciętnego 

odbiorcy języka, w którym to wyartykułowano pouczenia) co w dalszej kolejności przekłada się na brak 

zainteresowania pokrzywdzonych przebiegiem postępowania przygotowawczego. 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/945-alimenciarzy-odbywa-kare-w-systemie-dozoru-elektronicznego
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/945-alimenciarzy-odbywa-kare-w-systemie-dozoru-elektronicznego
https://www.rp.pl/Opinie/311239971-Krzysztof-Wasowski-Rozszerzenie-Systemu-Dozoru-Elektronicznego-potrzebne-jak-nigdy.html
https://www.rp.pl/Opinie/311239971-Krzysztof-Wasowski-Rozszerzenie-Systemu-Dozoru-Elektronicznego-potrzebne-jak-nigdy.html
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w ramach katalogu środków represyjnych, ale także sposobów pozakarnych621). 

 Aspektem, który z pewnością – poza sferą finansową – przemawiać winien za szeregiem 

zmian (nie tylko legislacyjnych) w świadomości społecznej jako całości powinno być również to, 

iż poprzez brak odpowiedniego (często nawet minimalnego) standardu egzystencji poszczególnych 

jednostek - dokonuje się intelektualna, kulturalna oraz etyczna pauperyzacja części obywateli 

wspólnego państwa. 

 Niemniej, należy podkreślić, że choć zmiany legislacyjne dokonane w przedmiocie treści 

samego przestępstwa niealimentacji są daleko idące i zawierają szereg istotnych elementów 

mogących przyczynić się do poprawy ściągalności zaległych świadczeń alimentacyjnych - to i tak 

nadal pojawiają się określone problemy z zakwalifikowaniem dwóch znamion czasownikowych 

występujących w przepisach zmodyfikowanych ustawą o zmianie k.k. z 23 marca 2017 r.  

 Mianowicie – w dalszym ciągu - wybitnie ocenne pozostaje takie sformułowanie,  

jak pojęcie „uchyla się” (które to mimo przedstawienia bogatego orzecznictwa, może być 

klasyfikowane odmiennie w różnych sytuacjach do siebie zbliżonych) wyartykułowane w treści 

art. 209 § 1 k.k. Podobnie znamię czasownikowe „narażenia na niemożność zaspokojenia”622, 

przewidziane w ramach dyspozycji art. 209 §1a k.k. (przestępstwa niealimentacji typu 

kwalifikowanego) jest określeniem, które może nastręczać poważnych problemów 

interpretacyjnych w sferze możliwości postawienia ewentualnych zarzutów.  

VIII.1. Postulaty de lege lata. 

 Sformułowane postulaty de lega lata sprowadzają się do rozważań w przedmiocie obecnie 

obowiązującego stanu prawnego. Tego rodzaju dociekania są szczególnie zasadne w związku  

z m.in. nowelizacją k.k. z 23 marca 2017 r. 

 Na wstępie niniejszego fragmentu warto ponownie wskazać na pismo z 22 lutego 2017 r. 

wystosowane przez Prezesa Krajowej Rady Komorniczej do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP.  

  
621 W. DADAK, Ryzyko wiktymizacji uczestników obrotu gospodarczego przestępstwami gospodarczymi, «CzPKiNP» 

14.2/2010 s. 118. 
622 W myśl wzmiankowanego uprzednio orzeczenia SN z 8 grudnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt V KK 277/08 

kluczowe pozostaje – w toku postępowania przygotowawczego - ustalenie, czy w wyniku niealimentacji pokrzywdzeni 

rzeczywiście zostali narażeni na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Ustalić też należy, czy 

oskarżony dysponował możliwościami finansowymi, które pozwoliłyby mu na łożenie alimentów; w przeciwnym 

bowiem razie nie można przyjąć, że wskazane przez prokuratora okoliczności popełnienia przestępstwa nie budziły 

wątpliwości - tak jak wymaga tego treść art. 335 § 1 k.p.k. 
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We wzmiankowanym dokumencie postulowano, że wątpliwości interpretacyjne wywołuje fraza 

wskazująca na fakt, iż ściganie przestępstwa niealimentacji określonego w ramach 

znowelizowanego (ustawą z 23 marca 2017 r.) art. 209 k.k. następuje na wniosek pokrzywdzonego, 

organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. 

Właśnie w tym ostatnim zakresie trzeba zauważyć, iż na jego tle powstają istotne wątpliwości 

interpretacyjne623.  

 Jak słusznie bowiem wskazywał ówczesny Prezes Krajowej Rady Komorniczej624, 

komornik sądowy przy SR w Ostrowcu Świętokrzyskim – R. Fronczek organem podejmującym 

działania w stosunku do dłużnika alimentacyjnego jest sądowy organ egzekucyjny, czyli komornik 

sądowy. W tym też zakresie trzeba zaznaczyć, że de facto z uzasadnienia projektu nowelizacji 

ustawy k.k. z 23 marca 2017 r. nie wynika wprost czy założeniem ustawodawcy jest przyznanie 

komornikom sądowym625 uprawnienia w zakresie żądania ścigania dłużnika alimentacyjnego  

w ramach postępowania karnego z tytułu przestępstwa stypizowanego w art. 209 k.k.  

 Podobnie, istotny wydaje się postulat wystosowany przez samorząd komorniczy  

w przedmiocie penalizacji zachowania w stosunku do osób ułatwiających dłużnikom 

alimentacyjnym niewywiązanie się przez zobowiązanych do wykonania obowiązku wobec 

uprawnionych. Potencjalna – dodatkowa interwencja ustawodawcza - mogłaby przyczynić się  

do zmiany postaw społecznych, w zakresie zniwelowania przyzwolenia na pomoc dłużnikom 

alimentacyjnym w spłacie wymagalnych zobowiązań finansowych.  

 Wydaje się, iż konieczne jest również przestrzeganie przez poszczególne organy 

egzekucyjne dyscypliny w zakresie przekazywania akt i rozstrzygania zaistniałych zbiegów 

sądowych. W doktrynie zwraca się uwagę, iż na gruncie obowiązujących w owym czasie przepisów 

w materii zbiegów sądowo - administracyjnych istotnym elementem prawidłowego stosowania 

uregulowań prawnych ze wskazanej materii pozostawał postulat właściwego ich przestrzegania 

przez poszczególne organy zajmujące się prowadzeniem postępowania. W tym też zakresie 

pojawiają się zastrzeżenia w przedmiocie należytego kształcenia podmiotów zajmujących  

  
623 Pismo Krajowej Rady Komorniczej z 22 lutego 2017 r. (znak sprawy: KRK/V/31/17); 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/0E1775FB59287B13C12580D8005067DF/%24File/1193-001.pdf ; s.2. 

[Dostęp: 3 maja 2017 r.]. 
624 Należy podnieść, że na podstawie art. 84 ust. 1 u.o.k.s.i.e. Prezes Krajowej Rady Komorniczej reprezentują ją na 

zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach.  
625 Warto wskazać, iż na oficjalnej stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej podano, że komorników 

sądowych w Polsce w maju 2017 r. było 1400; https://www.komornik.pl/?page_id=189#menu ; [Dostęp: 4 maja 2017 

r.], zaś obecnie jest to liczba już 1711 [Dostęp: 11 maja 2020 r.].  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/0E1775FB59287B13C12580D8005067DF/%24File/1193-001.pdf
https://www.komornik.pl/?page_id=189#menu
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się niniejszą materią w praktyce626. 

 

 Ponadto wydaje się celowe rozważenie czy np. w ramach obecnie obowiązującego systemu 

obowiązków stosowanych wobec sprawcy przestępstwa nie warto wdrożyć nowej instytucji 

obowiązku nałożonego na sprawcę (ewentualnie czy nie zastosować nowatorskiej instytucji  

na bazie aktualnie funkcjonujących przepisów). W doktrynie bowiem prawa karnego627 zgłasza się 

zasadność wprowadzenia kolejnego środka karnego do polskiego kodeksu karnego, odpowiednio 

argumentując potrzebę nowelizacji.  

Z jednej strony nowelizacja byłaby uzasadniona brakiem możliwości orzeczenia  

tego rodzaju zakazu jak np. korzystanie z serwisów społecznościowych w obecnym katalogu 

środków karnych (aczkolwiek pewne możliwości interpretacyjne przypisuje się dyspozycji  

art. 72 k.k.) dotyczącego listy możliwych obowiązków w ramach zawieszenia wykonania kary   

(a ściślej rzecz ujmując art. 72 § 1 pkt 7 k.k. czyli "powstrzymywaniu się od przebywania  

w określonych środowiskach lub miejscach", istotną sferę do interpretacji pozostawia  

zaś sformułowanie "miejsce" np. jako "miejsce" w obszarze sieci internetowej).  

Z drugiej zaś strony zasadność wprowadzenia tego rodzaju środka karnego 

byłaby celowa z uwagi na fakt, iż Internet (w którym to niebagatelną rolę odgrywają serwisy 

społecznościowe) stał się istotnym elementem w codziennym funkcjonowaniu znacznej liczby 

obywateli w naszym kraju628 i niestety również narzędziem w zakresie popełniania różnego rodzaju 

przestępstw. Wydaje się, iż tego typu regulacja mogłaby wpłynąć w sposób wydatny na postawę 

sprawców.  

Należy bowiem wziąć pod uwagę fakt, że dłużnicy alimentacyjni korzystają  

z nowoczesnych technologii w sposób coraz bardziej płynny, co ma bezpośrednio związek  

z usytuowaniem daty ich narodzin w erze postępującej informatyzacji. Pozbawienie dłużnika 

alimentacyjnego możliwości korzystania z serwisu społecznościowego mogłoby podziałać  

  
626 K. MIŚTAL, Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej, «Zeszyty Prawnicze» 13.2/2013, s. 184. 
627 K. MAMAK, Zakaz korzystania z serwisów społecznościowych. Propozycja wprowadzenia nowego środka karnego, 

«CzPKiNP» 20.3/2016, s. 37, s.39-42, s. 53. 
628 Należy zauważyć, iż np. aż 98% studentów komunikuje się ze sobą za pośrednictwem sieci (powyższe wynika  

z badań przeprowadzonych metodą ankietową w 2009 r. przez A.Błachnio, A.Przepiórkę i P.Rudnicką z Wydziału 

Nauk Społecznych KUL wśród 209 studentów KUL oraz Uniwersytetu Śląskiego). Z powyższego wynika m.in., iż 

stopień popularyzacji komunikatorów oraz portali społecznościowych jest obecnie niezmiernie wysoki; „Nauka nauką, 

a studenci gadu-gadu”; http://archiwum.rp.pl/artykul/938264-Nauka-nauka-a-studenci-gadu-gadu.html ; [Dostęp: 27 

maja 2017 r.]. 

http://archiwum.rp.pl/artykul/938264-Nauka-nauka-a-studenci-gadu-gadu.html
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na niego w sposób mobilizujący co do płatności wymagalnych środków pieniężnych.  

Niemniej, warto również zdawać sobie sprawę z faktu, iż przegląd (analiza profili  

na portalach społecznościowych) poszczególnych dłużników alimentacyjnych czy szerzej  

- ich kompleksowej aktywności w sieci internetowej stanowi często niezaprzeczalne źródło wielu 

cennych informacji. Zdarza się bowiem, że dłużnicy potrafią chwalić się swoimi najnowszymi 

zakupami (np. pojazdami mechanicznymi czy ruchomościami ze sfery elektroniki, takimi jak 

konsola PlayStation najnowszej generacji) zamieszczając stosowne wpisy (opatrzone częstokroć 

odpowiednimi zdjęciami na portalach społecznościowych629). W niniejszym zakresie utarło  

się nawet sformułowanie skip tracing630 w aspekcie poszukiwania dłużników, których namierzenie 

bądź to ich samych bądź składników majątkowych objętych przez nich w posiadanie pozostaje 

trudne do zrealizowania.  

Warto zaznaczyć, że „przestępstwa nie da się w żaden sposób oddzielić od osobowości 

sprawcy, zwłaszcza od jego przeżyć, a także wyrosłych na ich bazie motywów (…) Ustalenie praw 

rządzących zachowaniem sprawcy stanowi więc konieczną podstawę rzetelnego wymiaru kary,  

a tym samym – prawidłowej realizacji zadań prawa karnego i polityki penitencjarnej.  

Na powyższym tle wyłania się postulat dopasowania reakcji karnej do psychiki sprawcy, którego 

realizacja stwarza większe szanse osiągnięcia celów kary”631. Należy stwierdzić, iż warto 

wnioskować o to, by w codziennej praktyce wymiaru sprawiedliwości uwzględniać każdorazowe 

motywy kierujące potencjalnym sprawcą przestępstwa niealimentacji. Reakcja prawnokarna  

w stosunku do danego sprawcy powinna brać pod uwagę jego rzeczywistą motywację i winna  

być dopasowana do sposobu argumentacji przez niego przedstawionego.  

 

Warto podnieść, iż już kilka dni po wejściu w życie ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie 

k.k. (zmodyfikowany przepis art. 209 k.k. zaczął obowiązywać od 31 maja 2017 r.) w sferze mass 

  
629 K. DAILEY, Jak zrujnować sobie życie z Facebookiem, http://life.forbes.pl/artykuly/sekcje/Styl-zycia/jak-

zrujnowac-sobie-zycie-z-facebookiem,5518,1 ; [Dostęp: 27 maja 2017 r.]. 
630 Debt Collection Tactics: what is Skip Tracing? https://brownandjoseph.com/blog/what-is-skip-tracing/ ; [Dostęp: 

30 maja 2020 r.].  
631 M. KUĆ, Indywidualizacja kary pozbawienia wolności, [w:] Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna, red. 

M. KUĆ, I. NIEWIADOMSKA, Lublin 2004, s. 237. 

http://life.forbes.pl/artykuly/sekcje/Styl-zycia/jak-zrujnowac-sobie-zycie-z-facebookiem,5518,1
http://life.forbes.pl/artykuly/sekcje/Styl-zycia/jak-zrujnowac-sobie-zycie-z-facebookiem,5518,1
https://brownandjoseph.com/blog/what-is-skip-tracing/
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mediów632 oraz na prawniczych blogach tematycznych633 zaczęły pojawiać się doniesienia  

o pewnych problemach związanych z praktyczną interpretacją przepisów nowelizujących 

przyjmowaną przez poszczególne Sądy Rejonowe w Polsce. W prasie przytaczano  

m.in. wypowiedź M. Małeckiego634 twierdzącego, iż osoby, które mogłyby być poddane sankcji 

karnej w postaci pozbawienia wolności w ramach poprzedniego brzmienia ustawy w obszarze 

przestępstwa niealimentacji (po jej nowelizacji) pozostają wolne od represji karnej.  

Niemniej - 3 sierpnia 2017 r. autor niniejszej rozprawy otrzymał z Ministerstwa 

Sprawiedliwości635 odpowiedź na przesłany 14 czerwca 2017 r. wniosek o udostępnienie 

informacji publicznej m.in. w zakresie danych statystycznych związanych z wejściem w życie 

ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k.  

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, iż ze względu na rodzaj zmian dokonanych w k.k.  

(nowelizacją k.k. z 23 marca 2017 r.) poszczególne sądy zostały de facto zobligowane  

do rozważenia zastosowania reguły określanej jako lex mitior, sprecyzowanej w ramach art. 4 k.k. 

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że rozstrzygając w kwestii depenalizacji - sąd nie może 

poprzestać jedynie na weryfikacji tego, czy opis danego czynu przypisanego konkretnemu sprawcy 

w orzeczeniu ograniczał się do stwierdzenia, że obowiązek alimentacyjny wynikał z ustawy,  

ale winien również ustalić czy obowiązek ten pozostawał sprecyzowany,  

co do wysokości. Wówczas - w konfiguracji - w której nastąpi pozytywne przesądzenie  

tego rodzaju kwestii wraz ze stwierdzeniem w przedmiocie zaistnienia wymaganej przepisami 

ustawy - łącznej wysokości powstałych zaległości, nie sposób przyjąć, że w myśl nowej ustawy 

czyn objęty danym wyrokiem nie pozostaje już zabroniony pod groźbą kary i nastąpiło zatarcie 

skazania z mocy samego prawa (o czym stanowi treść dyspozycji art. 4 § 4 k.k.636). 

Warto wskazać, iż zgodnie z wyrokiem Izby Karnej SN z 3 lutego 2015 r.  

  
632 P. SŁOWIK, Alimentacyjna wpadka Ziobry. Niektórzy dłużnicy opuszczą więzienia; 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1048528,alimenty-ziobro-pieniadze-wiezienie.html ; [Dostęp: 6 sierpnia 2017 

r.]. Podobnie np. P. BALINOWSKI, Skazani za długi alimentacyjne mogą wyjść na wolność. Może chodzić o tysiące 

osób; http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-skazani-za-dlugi-alimentacyjne-moga-wyjsc-na-wolnosc-moze-

ch,nId,2404033 ; [Dostęp: 6 sierpnia 2017 r.].  
633 Na blogu o tematyce prawnej zatytułowanym Sub iudice 2 czerwca 2017 r. pojawił się wpis zatytułowany 

Dekryminalimentacja, http://subiudice.blogspot.com/2017/06/dekryminalimentacja.html ; [Dostęp: 6 sierpnia 2017 r.].  
634 Ibidem.  
635 W. ULITKO, Odpowiedź z 2 sierpnia 2017 r...., s. 1, wers pierwszy i n.  
636 W myśl zaś orzeczenia z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 442/18 (Legalis nr 1899247,  

Lex nr 2650271) przepis art. 4 § 4 k.k. nakazuje ustalić, czy czyn objęty wyrokiem jest nadal czynem zabronionym 

pod groźbą kary. Porównaniu podlega zatem nie zespół ustawowych znamion określony w obu ustawach, a to czy 

konkretne przestępstwo, rozumiane jako zachowanie będące zdarzeniem historycznym, którego dotyczy prawomocny 

wyrok, jest nadal zabronione przez ustawę, która weszła w życie po uprawomocnieniu się orzeczenia. 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1048528,alimenty-ziobro-pieniadze-wiezienie.html
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-skazani-za-dlugi-alimentacyjne-moga-wyjsc-na-wolnosc-moze-ch,nId,2404033
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-skazani-za-dlugi-alimentacyjne-moga-wyjsc-na-wolnosc-moze-ch,nId,2404033
http://subiudice.blogspot.com/2017/06/dekryminalimentacja.html
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w sprawie o sygn. akt IV KK 294/14637 każdorazowe porównanie konkurencyjnych ustaw winno 

mieć charakter kompleksowy (a zatem uwzględniający wszelkie ujemne konsekwencje wydanego  

w oparciu o te akty prawne domniemanego orzeczenia). W tym aspekcie - oceny w sferze  

tzw. ustawy względniejszej dla sprawcy należy dokonywać nie na płaszczyźnie abstrakcyjnej  

(czyli na bazie porównania jedynie samej treści dwóch ustaw) lecz konkretnej (biorąc pod uwagę 

wszystkie faktyczne konsekwencje prawne, jakie mogą zostać ewentualnie orzeczone wobec 

danego sprawcy w ramach obu ustaw podlegających ocenie).  

W otrzymanej od Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzi o udzielenie informacji 

publicznej - silnie zaakcentowana została konkluzja, iż każdorazowo rozstrzygając w kwestii 

depenalizacji sąd winien ustalić, czy dane zachowanie skazanego wypełnia znamiona czynu  

po dokonanej nowelizacji nie tylko bazując w ramach opisu czynu przyjętego w orzeczeniu,  

lecz również na bazie całych akt sprawy638. Resort wskazał, że ewentualna depenalizacja z tytułu 

przestępstwa niealimentacji dotyczyć by mogła jedynie tych skazanych, którzy uchylaliby się  

od wykonania ciążących na nich obowiązków alimentacyjnych tylko z mocy samej ustawy639.  

  
637 KZS 2015 nr 5, poz. 46, Legalis nr 1180613, Lex nr 1640264. 
638 W. ULITKO, Odpowiedź z 2 sierpnia 2017 r...., s. 5, wers czternasty od dołu i n. 
639 W myśl orzeczenia Izby Karnej SN z 9 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 506/18 (Legalis nr 1935448, Lex 

nr 26577079) przepis art. 209 § 1 k.k. w dalszym ciągu zabrania pod groźbą kary uchylania się od obowiązku 

alimentacyjnego wynikającego z ustawy; sprecyzowano w nim jedynie, że obowiązek ten musi być określony co do 

wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo inną umową. W judykaturze SN wskazuje się, iż 

częściowa dekryminalizacja czynu z art. 209 § 1 k.k. nastąpiła tylko w odniesieniu do takich zachowań sprawców - 

będących zobowiązanymi na podstawie ustawy do łożenia na utrzymanie osoby najbliższej - wobec których obowiązek 

alimentacyjny nie został określony co do jego wysokości w orzeczeniu sądowym, ugodzie lub umowie. W pozostałej 

bowiem części w zakresie wynikającego z ustawy obowiązku alimentacyjnego, przestępność takich zachowań nie 

uległa zniesieniu. Kryminalizacją objęte obecnie są więc także takie sytuacje, w jakich niewykonywany obowiązek 

alimentacyjny wynika z ustawy. W odróżnieniu jednak od poprzedniego stanu prawnego, nie każde uchylanie się od 

takiego ustawowego obowiązku (przy założeniu spełnienia pozostałych znamion) będzie stanowiło przestępstwo,  

a tylko takie, gdy ustawowy obowiązek został skonkretyzowany co do jego wysokości. Powyższe wynika m.in.  

z postanowienia Izby Karnej SN z 16 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt  IV KK 470/18 (Legalis nr 1919239, Lex nr 

2657477; podobnie orzekła Izba Karna SN postanowieniem z 16 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 486/18 - 

Legalis nr 1919240, Lex nr 2657449 oraz Izba Karna SN postanowieniem z 16 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV 

KK 471/18 – Legalis nr 1919236, Lex nr 2657423, jak również Izba Karna SN postanowieniem z 19 czerwca 2019 r. 

w sprawie o sygn. akt III KK 283/18, Legalis nr 1972412, Lex nr 2692717). Warto podnieść, że aktualna redakcja 

przepisu art. 209 § 1 k.k. wyraźnie penalizuje zachowanie polegające na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego 

określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, natomiast nie opisuje źródeł normatywnych obowiązku 

alimentacyjnego (tak jak miało to miejsce w uprzedniej regulacji), co wynika m.in. z postanowienia Izby Karnej SN z 

5 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt III KK 300/18 (Legalis nr 2253801, Lex nr 2743845). Na bazie zaś 

postanowienia Izby Karnej SN z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 329/18 (Legalis nr 1898179, Lex nr 

2650251) W. Kotowski wskazał, że wprawdzie w ramach art. 209 k.k. ustawodawca nie odwołuje się już do źródeł 

obowiązku alimentacyjnego, lecz fakt ten nie oznacza, że nastąpiła dekryminalizacja wszystkich zachowań 

polegających na niewykonywaniu obowiązku alimentacyjnego, którego źródłem jest ustawa (częściowa 

dekryminalizacja nastąpiła jedynie w relacji do takich zachowań sprawców, będących zobowiązanymi na podstawie 

ustawy do łożenia na utrzymanie osoby najbliższej, wobec których obowiązek alimentacyjny nie został określony,  
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W zakresie poparcia swojego stanowiska Ministerstwo Sprawiedliwości przytoczyło szereg 

opinii przedstawicieli doktryny. Wśród wielu przedstawicieli nauki Resort wymienił  

M. Kulika, C. Kłaka, K. Wiaka, K. Woźniewskiego, M. Fingasa, J. Sobczaka oraz Ł. Pohla.  

W tym miejscu warto wskazać, że M. Kulik640 argumentował w swojej opinii - o której 

wspominało Ministerstwo Sprawiedliwości, iż „skoro chodzi o konkretny czyn  

(konkretne zdarzenie faktyczne), nie wystarczy ocena dokonana na podstawie samej sentencji 

wyroku skazującego (…) wiadomym jest bowiem, że w sentencji znajdzie się opis czynu  

pod kątem realizacji ustawowych znamion określonych w przepisie obowiązującym poprzednio. 

Przyjęcie takiej optyki ogromnie zawężałoby kognicje sądu w zakresie dyspozycji art. 4 § 4 k.k., 

gdyż prowadziłoby do tego, że niemal każda zmiana przepisu oznaczałaby, że sąd musi ten przepis 

zastosować (…) oznacza to, że sąd, widząc możliwość zastosowania art. 4 § 4 k.k. powinien zbadać 

akta sprawy”641.  

Należy zauważyć, że opinię w podobnym tonie sporządził również C. Kłak642,  

wskazując mianowicie, iż ocena danego sądu w aspekcie tego czy każdorazowo zachodzi 

przypadek wskazany w treści dyspozycji art.  4 § 4 k.k. dokonywana winna być w ramach zarówno 

treści zapadłego orzeczenia, jak i w oparciu o akta przedmiotowej sprawy.  

Resort Sprawiedliwości wskazał także, iż „tożsame w konkluzjach” stanowisko  

przyjął K. Wiak643, argumentując, iż sąd orzekając o przesłankach umorzenia danego postępowania 

wykonawczego winien rozstrzygać na podstawie całokształtu materiału dowodowego 

(zgromadzonego w sprawie). Wszystkie zaś ujawnione w toku postępowania okoliczności  

(zgodnie z dyspozycją art. 410 k.p.k.), dotyczą nie tylko sentencji podlegającego wykonaniu 

wyroku skazującego - a zatem nie ma podstaw do tego, by kwestionować możliwość odnoszenia 

się przez sąd orzekający, zarówno co do samego uzasadnienia danego wyroku, jak i co do dowodów 

ujawnionych w toku przewodu sądowego.  

W dalszym zakresie nie sposób pominąć stanowiska m.in. K. Woźniewskiego  

  

co do jego wysokości w orzeczeniu sądu, ugodzie lub umowie – W. KOTOWSKI, Uporczywe uchylanie się od obowiązku 

alimentacyjnego, [dostęp: 8 maja 2020 r.], «n.ius» 6/05/2020 Legalis/el. 
640 W. ULITKO, Odpowiedź z 2 sierpnia 2017 r...., s. 4, wers dziewiąty od góry i n. 
641 W przedmiotowym kontekście istotne jest orzeczenia Izby Karnej SN z 9 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV 

KK 538/18 (Legalis nr 1935453, Lex nr 2677169). Na kanwie wskazanego orzeczenia zaznaczono, iż ustalenie, że 

wysokość obowiązku alimentacyjnego została określona orzeczeniem sądowym, ugodą czy umową winno wynikać 

albo bezpośrednio z pisemnego uzasadnienia wyroku, albo z niebudzących wątpliwości dokumentów stanowiących 

poprawnie ujawniony materiał dowodowy.  
642 Ibidem, s. 4, wers piętnasty od dołu i n.  
643 Ibidem, s. 4, wers dwunastu od dołu i n.  



Strona 214 z 296 

 

i M. Fingasa644 wskazujących, że ograniczenie się w samym postępowaniu w trybie art. 4 § 4 k.k. 

wyłącznie do badania opisu czynu uznać należy za działanie dalece niewystarczające. Konieczne 

jest bowiem zapoznanie się z aktami sprawy i przeanalizowanie ustalonych w ten sposób faktów  

w relacji do nowej normy prawnej.  

Ministerstwo zaznaczyło, że „analogiczne stanowisko zajął J. Sobczak645 - wskazując,  

iż w konfiguracji, gdy w wyroku skazującym, w opisie czynu nie podano źródła z jakiego wynikał 

jego obowiązek alimentacyjny albo podniesiono jedynie, iż źródłem była ustawa (pomijając fakt, 

że został on skonkretyzowany danym orzeczeniem sądu) należy zweryfikować w oparciu  

o dokumenty zawarte w aktach sprawy czy istotnie taka konkretyzacja obowiązku miała miejsce646. 

Należy wskazać, że tożsamą opinię wydał Ł. Pohl647, który stwierdził, iż ustalenie,  

czy w konkretnym przypadku doszło do depenalizacji „nie może ograniczać się do znajdującej  

się w treści wyroku charakterystyki tego zachowania. Ta bowiem (…) jest w dużym stopniu 

zdeterminowana językiem prawnym (…) przepisu będącego podstawą skazania. Tym samym  

nie jest ona miarodajna w sytuacji zmiany tego języka. Oznacza to (…), że warunkiem 

zastosowania art. 4 § 4 k.k. jest dokonanie przez sąd oceny całościowej rozważanego zachowania, 

a więc oceny bazującej m.in. na konieczności ponownego zbadania akt sprawy”.  

Ponadto Resort poinformował648, iż nie są planowane żadne dalsze (po nowelizacji  

z 23 marca 2017 r. o zmianie k.k.) prace legislacyjne skorelowane ze sferą przestępstwa 

niealimentacji.  

 

Warto podnieść, iż na 2 sierpnia 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało,  

że z jednostek penitencjarnych zostało zwolnionych dziewięćdziesięciu dwóch skazanych,  

wobec których miałoby nastąpić zatarcie skazania na podstawie dyspozycji wspomnianego  

art. 4 § 4 k.k. z uwagi na nową zawartość normatywną art. 209 k.k. (obowiązującą od 31 maja 2017 

  
644 Ibidem, s. 5, wers pierwszy od góry i n.  
645 Ibidem, s. 5, wers szósty od góry i n.  
646 W myśl m.in. postanowienia Izby Karnej SN z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 418/18  

(Legalis nr 1923756, Lex nr 2675066) oraz postanowienia Izby Karnej SN z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt 

IV KK 525/18 (Legalis nr 1898248, Lex nr 2650197) obecnie kryminalizacją objęte są także takie sytuacje,  

w których niewykonywany obowiązek alimentacyjny wynika z ustawy. W odróżnieniu jednak od poprzedniego stanu 

prawnego, nie każde uchylanie się od takiego ustawowego obowiązku będzie stanowiło przestępstwo, a tylko takie, 

gdy ustawowy obowiązek został skonkretyzowany co do jego wysokości. 
647 Ibidem, s. 5, wers dwunasty od góry i n.  
648 Podobna konstatacja wybrzmiewa z informacji otrzymanej od Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa 

Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości - K. Bednik 29 maja 2019 r. (uzyskanej na skutek wniosku złożonego  

25 kwietnia 2019 r.), znak pisma DLPK-1.082.7.2019.  
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r.). Wszystkie tego rodzaju orzeczenia sądów powszechnych zostały jednak zaskarżone.  

 Należy podnieść, ż 20 marca 2019 r. SN wydał orzeczenie, w którym podniósł, że zakres 

zmian dokonanych w art. 209 k.k. w wyniku noweli nie może prowadzić do wniosku, że doszło  

do całkowitej dekryminalizacji zachowań, stanowiących przestępstwo niealimentacji na podstawie 

poprzedniego brzmienia tego przepisu. Tylko w takiej bowiem sytuacji możliwe byłoby 

stwierdzenie braku znamion czynu zabronionego i umorzenie postępowania na podstawie 

dyspozycji art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. Zmiana art. 209 k.k. doprowadziła faktycznie  

do dekryminalizacji, ale jedynie w odniesieniu do zachowań osób zobowiązanych do łożenia  

na utrzymanie osoby najbliższej, wobec których obowiązek ten nie został określony  

co do jego wysokości w orzeczeniu sądu, ugodzie lub umowie649.  

Ponadto Izba Karna SN podniosła, iż do oceny czynu osoby zobowiązanej do alimentacji, 

której obowiązek określony został co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą  

przed sądem albo innym organem albo inną umową (popełnionego przed 31 maja 2017 r.) możliwe 

jest – przy respektowaniu reguł wskazanych w treści art. 4 § 1 k.k. – zastosowanie przepisu  

art. 209 k.k., zarówno w brzmieniu dotychczasowym, jak i w obowiązującym obecnie650.  

 

 Niemniej, warto również wskazać, iż w doktrynie651 pewnego rodzaju wątpliwości generuje 

kwestia wymiaru zaległości; przede wszystkim zaś tego czy jest to zaległość rzeczywista,  

czy jedynie wynikająca z danej treści zarzucanego czynu. Powyższe wydaje się być szczególnie 

problematyczne w konfiguracji, w której to do przesłuchania sprawcy nie doszło w wyniku 

nieobecności podejrzanego w Polsce lub z uwagi na fakt ukrywania się  

(co wynika z dyspozycji art. 313 § 1 k.p.k.). Ponadto może również mieć miejsce sytuacja, w której  

organ procesowy nie uwzględni rzeczywistego wymiaru zadłużenia. 

 Warto również zauważyć, że J. Kosonoga652 podnosi, iż choć zaległość winna dotyczyć 

jedynie kwoty określonej w treści zarzutu, charakteryzującego dany czyn będący przedmiotem 

postępowania to mimo wszystko można bronić poglądu - ukonstytuowanego na faktycznym celu 

wprowadzenia klauzuli niekaralności i odstąpienia od wymierzenia kary - jakim jest całkowita 

  
649 Postanowienie Izby Karnej SN z 20 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 17/18 (OSNKW 2019  

nr 4, poz. 22 s. 22; Legalis nr 1894899, Lex nr 2644422), podobnie orzekła Izba Karna SN postanowieniem  

z 5 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt III KK 172/18 (Legalis nr 1967605, Lex nr 2690311).   
650 Ibidem. 
651 J. KOSONOGA, Komentarz…, Warszawa 2021, s. 1322.  
652 J. KOSONOGA, op. cit., s. 1323.  
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redukcja zadłużenia - w zamian za łagodniejsze (preferencyjne) potraktowanie sprawcy 

przestępstwa niealimentacji.  

 Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż sama problematyka domniemanej modyfikacji 

zarzutów może wywoływać pewne wątpliwości natury interpretacyjnej653. Mianowicie -  

w myśl dyspozycji art. 314 k.p.k., jeżeli w toku danego śledztwa okazałoby się, że podejrzanemu 

należy zarzucić czyn nie objęty uprzednio wydanym postanowieniem w przedmiocie 

przedstawienia zarzutów albo czyn w zmienionej w sposób istotny postaci lub też, kiedy zarzucany 

czyn winien zostać zakwalifikowany z surowszego przepisu, wydać należy wówczas  

nowe postanowienie, ogłosić je podejrzanemu oraz dokonać przesłuchania podejrzanego.  

W ramach zaś przestępstwa niealimentacji modyfikacji może ulec sam okres, w którym to miało 

dojść do zarzucanego przestępstwa i co się z tym wiąże - wysokość zaległości. Dokonanie korekty 

stawianego zarzutu wymaga triady czynności, a zatem sporządzenia nowego postanowienia, 

ogłoszenia go oraz przesłuchania podejrzanego. Jednakże ze względu na fakt, iż tego typu 

czynności mogą nastąpić po upływie trzydziestu dni od pierwszego przesłuchania  

w charakterze podejrzanego pojawia się na tym gruncie wątpliwość654 co do skorzystania  

z dyspozycji art. 209 § 4 k.k. i art. 209 § 5 k.k. po dokonanej modyfikacji zarzutów.  

 W powyższym bowiem aspekcie, na gruncie dyspozycji art. 209 § 4 k.k. rozważenia 

wymaga problem przyjęcia określonej wykładni wskazanego przepisu w relacji do ewentualnej 

zmiany zarzutu. Zasadniczo można argumentować – na zasadzie wykładni językowej, że jeżeli  

do przesłuchania w związku ze zmianą zarzutów sprowadzającą się do zarzucenia czynu  

w zmienionej w sposób istotny postaci doszło po upływie trzydziestu dni od pierwotnego 

przesłuchania (związanego z przedstawieniem pierwszego zarzutu) to brak byłoby podstaw  

do skorzystania ze swoistego dobrodziejstwa, jakie niesie ze sobą przedmiotowa nowelizacja  

w aspekcie art. 209 § 4 k.k. (a zatem niepodlegania karze)655. Niemniej, wydaje się, iż zasadnym 

byłoby przyjęcie optyki polegającej na analizie przepisu art. 209 § 4 k.k. poprzez pryzmat wykładni 

celowościowej (gdyż zasadniczym motywem nowelizacji art. 209 k.k. pozostawało – co wynika  

z uzasadnienia druku sejmowego nr 1193 – pewnego rodzaju przymuszenie osób zobowiązanych 

w sferze alimentacji do wywiązania się ze swoich obowiązków, nawet wskutek zniwelowania 

represji karnej) i uznanie, iż można skorzystać z dobrodziejstwa wskazanego w przepisie,  

  
653 Ibidem, s. 1323. 
654 Ibidem, s. 1323.  
655 Ibidem, s. 1324.  
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mimo kolejnego przesłuchania w związku z modyfikacją zarzutu (należy jednak zaznaczyć, że 

temu - słusznemu skądinąd - założeniu winna odpowiadać odpowiednia redakcja przepisu,  

nie budząca tego rodzaju wątpliwości).  

 W kwestii zaś modyfikacji zarzutu z jego relacją wobec art. 209 § 5 k.k.  

- w doktrynie656 wskazuje się, iż w przypadku zmiany zarzutu na typ kwalifikowany sam upływ 

terminu trzydziestu dni od momentu przesłuchania w charakterze podejrzanego o czyn  

z art. 209 § 1 k.k. nie ma żadnego znaczenia. Przepis ten bowiem dotyczy innego rodzaju 

konsekwencji prawnych (z samej wykładni systemowej wynika, iż nie chodzi o to samo 

przesłuchanie podejrzanego, co w art. 209 §1a k.k.; są to bowiem dwie odmienne czynności, 

dotyczące innych instytucji prawnych).  

 W aspekcie zaś samego odstąpienia od wymierzenia kary (czyli swoistego novum  

w obszarze przestępstwa niealimentacji - wprowadzonego  ustawą z 23 marca 2017 r.  

o zmianie k.k.) w doktrynie657 wskazuje się, iż pomimo kategorycznego brzmienia przepisu  

art. 209 § 5 k.k. w praktyce odstąpienie od wymierzenia kary winno mieć charakter jedynie 

względnej obligatoryjności (z uwagi na fakt konieczności uwzględnienia przesłanek negatywnych, 

takich jak wina i społeczna szkodliwość czynu658).  

VIII.2. Postulaty de lege ferenda. 

Skorelowane z prawnokarnymi metodami oddziaływania na zobowiązanych do alimentacji 

winny zawsze pozostawać inne - znajdujące się poza zasięgiem samego prawa karnego659 ale wciąż 

jak najbardziej w zakresie ustawodawcy - metody zwiększenia ściągalności świadczeń 

alimentacyjnych.  

Penalizacja niealimentacji stanowić winna każdorazowo podporę prawa cywilnego660  

  
656 Ibidem, s. 1324.  
657 Ibidem, s. 1325.  
658 Ł. ROSIAK, Instytucja znikomej społecznej szkodliwości czynu w orzecznictwie Izby Karnej oraz Izby  

Wojskowej Sądu Najwyższego, «Jurysta» 288.11/2018, s. 13. 
659 M. SZEWCZYK, Przestępstwo niealimentacji, [w:] Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym,  

red. J. WARYLEWSKI, Warszawa 2015, s. 953-954. We wskazanej uprzednio publikacji syntetycznie przedstawiono 

m.in. dyskusję w ramach Komisji Kodyfikacyjnej dotyczącą penalizacji niealimentacji w II Rzeczpospolitej. Potrzeba 

karania tego rodzaju zachowań uznana została za zasadną w przypadku szczególnie jaskrawego przekroczenia 

postanowień prawa cywilnego. 
660 D. J. SOSNOWSKA, op. cit., s. 15. Wskazana autorka wspomina, iż zgodnie ze sformułowaniem użytym przez prof. 

E. S. Rappaporta (1877 – 1965) podczas prac nad utrzymaniem penalizacji czynu zabronionego polegającego na 
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w realizacji zasadniczego motywu uzasadniającego ściganie tego rodzaju przestępstwa - 

mianowicie wydatkowania środków materialnych na rzecz uprawnionych przez dłużników 

alimentacyjnych. 

 

Warto w niniejszym miejscu, w pierwszej kolejności zaznaczyć, iż już w obecnym stanie 

prawnym istnieje szereg możliwości egzekucji świadczeń alimentacyjnych bez angażowania  

w jej przebieg komorników sądowych. Jednym z nich jest chociażby egzekucja alimentów 

bezpośrednio od pracodawcy dłużnika661. W przedmiotowym zakresie trzeba wskazać na treść 

dyspozycji art. 88 k.p., który stanowi, iż pracodawca (jako trzeciodłużnik) dokonuje potrąceń  

na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych również bez postępowania egzekucyjnego.  

W tym miejscu należy wskazać, że dany komornik sądowy pozostaje uprawniony  

do zaliczenia na poczet egzekwowanych należności pieniężnych sum ściągniętych od dłużnika 

przez jego zakład pracy w ramach art. 88 k.p.662 Wprowadzono jednak pewne wyjątki dotyczące 

egzekucji a mianowicie gdy świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku 

wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pokrycie wszystkich 

należności alimentacyjnych (§ 1) oraz gdy wynagrodzenie za pracę zostało zajęte  

w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej (§ 2) wówczas egzekucje prowadzić winien 

sądowy organ egzekucyjny. 

Warto zastanowić się nad rozwiązaniem, w którym to poddłużnik miałby szersze 

możliwości potrącania należności, np. w aspekcie modyfikacji przepisu art. 88 § 1 k.p.  

(przy ujęciu co najmniej dwóch wierzycieli). Można byłoby stworzyć rozwiązanie, gdzie 

trzeciodłużnik - w dalszym ciągu potrącałby kwoty z wynagrodzenia, w którym to suma wprawdzie 

nie wystarcza w danym miesiącu na pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych,  

ale np. w kolejnym miesiącu zakończone zostanie ściąganie środków alimentacyjnych na rzecz 

pierwszego wierzyciela (np. w związku z osiągnięciem odpowiedniego wieku)  

  

niealimentacji - wyżej wymieniony prawnik wskazał, że w przypadkach specjalnie jaskrawego przekroczenia 

postanowień prawa cywilnego, prawo karne winne stanowić podporę prawa cywilnego. 
661 Na podstawie art. 125 k.k.w. w zw. z k.p.c. możliwa jest również egzekucja środków alimentacyjnych  

od dłużnika przebywającego w zakładzie karnym, kiedy to wierzyciel składa tytuł wykonawczy bezpośrednio  

u dyrektora danego zakładu karnego (art. 1081 § 3 k.p.c.). Jak również na podstawie u.e.r.f.u.s. istnieje możliwość 

potrącania należności alimentacyjnych bezpośrednio na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego 

tytułu wykonawczego (art. 139 ust. 1 pkt 4 wskazanego aktu normatywnego). 
662 Powyższe wynika z uchwały Izby Cywilnej SN z 21 listopada 1980 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 53/80 (OSNCP 

1981 nr 5, poz. 74, Legalis nr 22347). 
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a w dotychczasowym miesiącu będzie możliwe proporcjonalne zaspokojenie obu wierzycieli.  

W ten sposób można uniknąć skierowania sprawy do komornika sądowego,  

który i tak potrzebowałby m.in. czasu na wszczęcie postępowania. Poza tym zajęcie 

wynagrodzenia przez sądowy organ egzekucyjny może powodować istotne problemy  

z trzeciodłużnikiem z uwagi na fakt, że pracodawca jest niejednokrotnie gotów rozwiązać umowę 

z pracownikiem zamiast narażać się na przewidzianą w k.p.c. grzywnę w przypadku ewentualnego 

niedopełnienia obowiązków663.  

 

Trzeba także zdawać sobie sprawę z faktu, iż egzekucja komornicza wiążę się  

np. z obciążeniem dłużnika alimentacyjnego znacznymi kosztami egzekucyjnymi664  

czy wydatkami gotówkowymi665, nie wspominając nawet o tym, iż część komorników obciążała 

dłużników również dodatkowo 23% podatkiem VAT666 

Trzeba również pamiętać o wspomnianej uprzednio grupie dłużników alimentacyjnych, 

którzy z przyczyn obiektywnych nie wywiązują się z wymagalnych zobowiązań.  

Wydaje się, iż warto w ich zakresie wdrożyć szeroki program interwencyjnych robót 

publicznych - wzorowany chociażby na polityce prezydenta Franklina Delano Roosevelta  

w okresie tzw. New Deal, czyli gruntownego pakietu reform w sferze społeczno – ekonomicznej 

zainicjowanego przez trzydziestego drugiego prezydenta Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi  

na problemy związane z okresem wielkiego kryzysu gospodarczego mającego miejsce między  

  
663 Warto zwrócić uwagę chociażby na obowiązki nałożone na poddłużnika (w aspekcie art. 882 k.p.c. - 886 k.p.c.) 

oraz konsekwencje niewywiązywania się ze wskazanych powinności (co wybrzmiewa w art. 281 § 2 k.p. i art. 282  

§ 3 k.p.).       
664 W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. wskazywał na to art. 49 u.o.k.s.i.e. Niemniej, sama kwota 

opłat egzekucyjnych uległa zmianie wskutek prac zespołu do spraw opracowania projektu ustawy  

o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych (powołanego zarządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości z 14 stycznia 2016 r., Dz. U. Ministra Sprawiedliwości na rok 2016, poz. 2). Obecnie wysokość 

kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania tych sprawach określa u.o.k.k.  
665 Uprzednio (do 31 grudnia 2018 r.) był to art. 39 u.o.k.s.i.e., obecnie art. 6 u.o.k.k. 
666 Kwestie dotyczące uznania czynności wykonywanych przez komorników sądowych za wykonywane w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu „ustawy o VAT”, zostały szczegółowo wyjaśnione  

w interpretacji Ministra Finansów z 9 czerwca 2015 r. znak: PT1.050.1.2015.LJU.19. Należy tu zauważyć, że przepisy 

dotyczące funkcjonowania podatku VAT w krajach członkowskich Unii Europejskiej podlegają harmonizacji. Polska, 

podpisując Traktat Akcesyjny, przyjęła m.in. zobowiązanie do stosowania w krajowym prawodawstwie dotyczącym 

podatku od towarów i usług, rozwiązań zgodnych z przepisami dyrektywy 2006/112/WE z 26 listopada 2006 r.  

w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006, s. 1, ze zm.), wraz 

z jej rozwinięciem w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Zgodnie z treścią  

art. 9 Konstytucji RP - Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Z przytoczonego 

w wyżej wymienionej interpretacji orzecznictwa TSUE wynika, że czynności komorników sądowych powinny 

podlegać opodatkowaniu na takich samych zasadach jak działalność prowadzona przez innych podatników podatku 

od towarów i usług. 
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24 października 1929 a 5 kwietnia 1933 r. Wdrożenie szerokiego programu robót publicznych 

byłoby wskazane w relacji do zapewnienia możliwości rozszerzenia zastosowania kary 

ograniczenia wolności w aspekcie ujętym w ramach art. 35 k.k. (a zatem nieodpłatnej, 

kontrolowanej pracy na cele społeczne, wykonywanej w wymiarze od 20 do 40 godzin 

miesięcznie).  

Warto również nadmienić, iż szczególnie trudna stała się sytuacja ekonomiczna bardzo 

wielu grup społecznych wraz z nadejściem epidemii choroby COVID-19.  

Wydaje się, że datą graniczną legislacyjnego dostrzeżenia tego zjawiska w Polsce było przyjęcie 

ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W uzasadnieniu projektu wzmiankowanego aktu 

normatywnego wskazano, iż „w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem 

SARS-CoV-2 istnieje konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających 

podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego”667.  

W dalszej kolejności 13 marca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego668. Biorąc  

pod uwagę zaistniałą sytuację Krajowa Rada Komornicza wydała 13 marca 2020 r. komunikat  

w sprawie organizacji pracy kancelarii komorniczych w związku z epidemią wirusa  

SARS-CoV-2669. W zamieszczonej informacji zaznaczono, że część kancelarii komorniczych  

może aż do odwołania funkcjonować w ograniczonym zakresie z uwagi na rozprzestrzenianie się 

epidemii koronawirusa670. Należy zaznaczyć, iż tego rodzaju sytuacja w sposób drastyczny  

przyczyni się do redukcji skuteczności działań egzekucyjnych, także w przedmiocie egzekucji 

świadczeń alimentacyjnych (zwłaszcza w sytuacji występowania kolejnych „fal” epidemii).  

Warto również odnotować, iż część dłużników alimentacyjnych może także próbować nadużywać 

sytuacji związanej z pandemią w celu przesunięcia spłaty swoich zobowiązań671.  

W związku z powyższym interesująca wydaje się propozycja Rzecznika Praw Dziecka  

  
667 Uzasadnienie z 1 marca 2020 r. druku nr 265 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A327A8E6A5F134BFC125851E00782C2E/%24File/265.pdf ; s. 24 [Dostęp: 

24 marca 2020 r.]. 
668 Dz. U. poz. 433. 
669 Komunikat w sprawie organizacji pracy kancelarii komorniczych w związku z epidemią koronawiursa SARS-CoV-

2; https://www.komornik.pl/?p=11833 ; [Dostęp: 24 marca 2020 r.]. 
670 Ibidem.  
671 Alimenty padły ofiarą kryzysu. Komornicy są bezradni; 

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1467412,zaleglosci-alimentacyjne-pieniadze-komornicy.html ; [Dostęp:  

7 kwietnia 2020 r.].  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A327A8E6A5F134BFC125851E00782C2E/%24File/265.pdf
https://www.komornik.pl/?p=11833
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1467412,zaleglosci-alimentacyjne-pieniadze-komornicy.html
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w przedmiocie wprowadzenia swoistej „tarczy antykryzysowej” dla osób uprawnionych  

do alimentów (przede wszystkim zaś dzieci)672. Mianowicie inicjatywa ta dotyczy pilnego 

przyjęcia ustawy o tzw. alimentach natychmiastowych (który to projekt nie został uchwalony przez 

Sejm poprzedniej kadencji i uległ zasadzie dyskontynuacji prac legislacyjnych parlamentu) 

mogącego stanowić swoiste remedium (choć jedynie w pewnym zakresie) na czas wystąpienia  

tak nadzwyczajnych okoliczności jak pandemia koronawiursa ograniczająca funkcjonowanie wielu 

istotnych społecznie instytucji.  

W swoich założeniach relatywnie szybkie uzyskanie alimentów natychmiastowych byłoby 

możliwe dzięki uproszczeniu wielu formalności. Mianowicie osoba ubiegająca się o tego rodzaju 

alimenty składałaby pozew na gotowym formularzu (dostępnym do pobrania w Internecie),  

którego przejrzystość i łatwość wypełnienia pozwoliłaby na uniknięcie niekiedy dodatkowych 

kosztów związanych z angażowaniem zawodowych pełnomocników procesowych. Ponadto poza 

odpisem aktu urodzenia dziecka do pozwu nie dołączałoby się żadnych innych dokumentów673.  

Zasadniczą intencją proponowanego przez Rzecznika Praw Dziecka projektu ustawy 

byłoby przyznawanie alimentów niezwłocznie (w ciągu zaledwie kilku dni) w specjalnym 

postępowaniu nakazowo - alimentacyjnym. Niezmiernie ważne jest to, by np. samotni rodzice  

w sposób stosunkowo prosty mogli otrzymać środki pieniężne (szczególnie konieczne  

w trudnym okresie pandemii); niemniej oczywiście dostępna miałaby być także możliwość 

odwołania się od nakazu zapłaty674. 

Należy również podnieść, że postulat Rzecznika Praw Dziecka w przedmiocie wprowadzenia 

alimentów natychmiastowych poparł Rzecznik Praw Obywatelskich675. Warto jednocześnie 

zaznaczyć, że z informacji uzyskanej z Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż (według stanu  

na 24 marca 2020 r.) w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa toczyły się 

prace analityczne dotyczące koncepcji alimentów natychmiastowych; niemniej nie zostały podjęte 

decyzje o ostatecznym kształcie projektowanej regulacji zarówno w części dotyczącej zmian  

  
672 Rzecznik praw dziecka apeluje: także dzieci potrzebują tarczy antykryzysowej, wprowadźcie alimenty 

natychmiastowe ; https://brpd.gov.pl/2020/04/24/rzecznik-praw-dziecka-apeluje-takze-dzieci-potrzebuja-tarczy-

antykryzysowej-wprowadzcie-alimenty-natychmiastowe/?fbclid=IwAR0RQz1PhI8NqTi2H7YRJ0E-1-

1bcWGEtTUIiC8SWXCJiCeT8mf2zpSqJno ; [Dostęp: 24 kwietnia 2020 r.]. 
673 Ibidem.  
674 Ibidem.  
675 RPO apeluje do MS o alimenty natychmiastowe; https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/rpo-apeluje-o-alimenty-

natychmiastowe,499898.html ; [Dostęp: 29 kwietnia 2020 r.].  

https://brpd.gov.pl/2020/04/24/rzecznik-praw-dziecka-apeluje-takze-dzieci-potrzebuja-tarczy-antykryzysowej-wprowadzcie-alimenty-natychmiastowe/?fbclid=IwAR0RQz1PhI8NqTi2H7YRJ0E-1-1bcWGEtTUIiC8SWXCJiCeT8mf2zpSqJno
https://brpd.gov.pl/2020/04/24/rzecznik-praw-dziecka-apeluje-takze-dzieci-potrzebuja-tarczy-antykryzysowej-wprowadzcie-alimenty-natychmiastowe/?fbclid=IwAR0RQz1PhI8NqTi2H7YRJ0E-1-1bcWGEtTUIiC8SWXCJiCeT8mf2zpSqJno
https://brpd.gov.pl/2020/04/24/rzecznik-praw-dziecka-apeluje-takze-dzieci-potrzebuja-tarczy-antykryzysowej-wprowadzcie-alimenty-natychmiastowe/?fbclid=IwAR0RQz1PhI8NqTi2H7YRJ0E-1-1bcWGEtTUIiC8SWXCJiCeT8mf2zpSqJno
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/rpo-apeluje-o-alimenty-natychmiastowe,499898.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/rpo-apeluje-o-alimenty-natychmiastowe,499898.html
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w obrębie k.r.o., k.p.c. oraz innych ustaw676. 

W komunikacie natomiast z 28 kwietnia 2020 r. zamieszczonym na stronie Rzecznika Praw 

Obywatelskich wskazano, iż „zdaję sobie sprawę, że w obecnym czasie Ministerstwo 

Sprawiedliwości zajmuje się bardzo licznymi sprawami i projektami, co pozwala ze zrozumieniem 

przyjąć brak szybkiej odpowiedzi na wszystkie wpływy. W mojej ocenie sytuacja dzieci i rodziny, 

ich praw, ich sytuacji finansowej i życiowej, jest jednak na tyle istotna, zwłaszcza w czasie 

przymusowego ograniczenia aktywności społeczeństwa, że uznaję za zasadne ponownie zwrócić 

się o podjęcie stosownych kroków legislacyjnych, mających na celu nie tylko rozwiązanie 

problemu alimentów oraz kontaktów, ale również umożliwienie sądom powszechnym szybkiej  

i doraźnej reakcji, dzięki umieszczeniu tych spraw w katalogu spraw pilnych“677. 

 

Dodatkowo warto wskazać, że już obecnie na mocy chociażby art. 79a § 1 k.k.w.  

przy przyjęciu do aresztu śledczego skazany informuje m.in. o ciążącym na nim obowiązku 

alimentacyjnym (musi on podać w stosunku do kogo oraz w jakiej wysokości)678.  

Zgodnie zaś z dyspozycją art. 122 § 2 k.k.w. pracę zapewnia się przede wszystkim 

skazanym zobowiązanym do świadczeń alimentacyjnych - warto stale pogłębiać ten kierunek  

tak, by skazani zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych byli kierowani do pracy w sposób 

obligatoryjny (ewentualnie, gdy brak jest zapotrzebowania w danej jednostce penitencjarnej,  

by zostali przeniesieni do zakładu, gdzie takie zapotrzebowanie faktycznie występuje).  

W przedmiotowym zakresie już na gruncie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary 

pozbawienia wolności679 wydawało się, iż warte rozważenia byłoby dodanie do ww. 

Rozporządzenia dyspozycji § 58a stanowiącego, iż przeniesienie skazanego zobligowanego  

do świadczeń alimentacyjnych do innego zakładu karnego następuje w przypadku braku 

możliwości zatrudnienia skazanego w danej jednostce penitencjarnej. W obecnym stanie prawnym 

na tle Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno – 

  
676 Alimenty „natychmiastowe” – RPO pyta, czy Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ich wprowadzeniem; 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/alimenty-natychmiastowe-rpo-pyta-czy-ms-dalej-pracuje ; [Dostęp: 29 kwietnia 

2020 r.].  
677 Koronawirus i alimenty natychmiastowe. RPO popiera postulaty Rzecznika Praw Dziecka; 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-i-alimenty-natychmiastowe-rpo-popiera-postulaty-rzecznika-praw-

dziecka ; [Dostęp: 29 kwietnia 2020 r.]. 
678 J. LACHOWSKI, Komentarz do art. 79a k.k.w…. 
679 Dz. U. z 29 sierpnia 2003 r. 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/alimenty-natychmiastowe-rpo-pyta-czy-ms-dalej-pracuje
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-i-alimenty-natychmiastowe-rpo-popiera-postulaty-rzecznika-praw-dziecka
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-i-alimenty-natychmiastowe-rpo-popiera-postulaty-rzecznika-praw-dziecka
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porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności z 21 grudnia 2016 r.680 powyższy 

postulat nadal pozostaje aktualny. 

 

Ponadto wydaje się, iż zasadna byłaby istotniejsza modyfikacja art. 9 ust. 2 u.p.o.u.a.  

i znaczne zwiększenie kwoty uprawniającej do otrzymywania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego (być może poprzez skorelowanie np. ze stawką 75% kwoty każdorazowego 

minimalnego wynagrodzenia). Pomimo bowiem modyfikacji dokonanych na mocy ustawy  

o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych 

(oraz związanej ze stanem epidemii poprzez ustawę z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) 

należy podnieść, iż podwyższenie progu dochodowego do 900 zł jest nadal niewystarczające.  

Warto również wskazać, iż na mocy art. 9 ust. 2 u.p.o.u.a. - świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie  

nie przekracza obecnie kwoty 900 zł netto (kryterium dochodowe wzrosło najpierw o 75 zł 

począwszy od 1 lipca 2019 r. 681, następnie zaś o kolejne 100 zł od 1 października 2020 r.682). 

Jedynie na marginesie trzeba poczynić uwagę, iż w zakresie kwoty progu uprawniającego  

do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego warto byłoby sukcesywnie dokonywać 

korekty z uwagi na istotny683 w Polsce wskaźnik inflacji684.  

 

Poziom inflacji w Polsce685 

Miesiąc  Indeks zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych 

Październik 2019 r. 2,5 

Listopad 2019 r. 2,6 

Grudzień 2019 r. 3,4 

Styczeń 2020 r. 4,3 

Luty 2020 r.  4,7 

  
680 Dz. U. poz. 2231. 
681 Dz. U. 2018, poz. 2432. 
682 Dz. U. 2020, poz. 875. 
683  W listopadzie 2020 r. wskaźnik inflacyjny w Polsce był najwyższy spośród państw członkowskich Unii 

Europejskiej; https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/ ; [Dostęp: 13 stycznia 2021 r.].  
684 Inflacja bazowa; https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm ; [Dostęp: 14 stycznia 2021 r.]. 
685 Ibidem.  

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm
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Marzec 2020 r.  4,6 

Kwiecień 2020 r. 3,4 

Maj 2020 r. 2,9 

Czerwiec 2020 r. 3,3 

Lipiec 2020 r. 3,0 

Sierpień 2020 r. 2,9 

Wrzesień 2020 r. 3,2 

Październik 2020 r. 3,1 

Listopad 2020 r. 3,0 

 

 Na gruncie wcześniejszych przepisów – zgodnie chociażby z rozporządzeniem  

Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  

w 2017 r.686 wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosiła od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 

2017 r. - 2 000 zł brutto (czyli 1 459,48 zł netto, wyliczenie przygotowane przy zastosowaniu 

kalkulatora wynagrodzeń z serwisu internetowego Sedlak & Sedlak687), w ten sposób  

np. matka wychowująca samotnie dziecko, która była zatrudniona na podstawie umowy o pracę  

  
686 Dz. U. 2016, poz. 1456. 
687 Kalkulator wynagrodzeń serwisu Sedlak & Sedlak; http://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen ; [Dostęp:  

28 kwietnia 2017 r.]. 
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w ramach pełnego etatu otrzymująca minimalne – ówczesne - wynagrodzenie przekraczała  

o 4,74 zł próg dochodu uprawniający do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

(bowiem 1 459,48 zł : 2 = 729,74 zł).  

Podobnie (w zakresie przekroczenia progu dochodowego uprawniającego do uzyskania 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego) konfiguracja wyglądała na podstawie  

m.in. rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.688.  

 Sytuacja wprawdzie nieco zmieniła się 1 lipca 2019 r. (w związku z podwyższeniem 

kryterium dochodowego uprawniającego do skutecznego ubiegania się o świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego, lecz z drugiej strony zwiększyła się także kwota minimalnego wynagrodzenia). 

W myśl zaś dyspozycji § 1 ówczesnego rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r.  

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2020 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosiła od 1 stycznia 2020 r.  

do 31 grudnia 2020 r. 2 600 zł brutto (czyli 1 920,62 zł netto – wg wyliczenia przygotowane przy 

zastosowaniu kalkulatora wynagrodzeń z serwisu internetowego Sedlak & Sedlak689).  

Biorąc pod uwagę wskazany w poprzednim akapicie stan faktyczny (z uwzględnieniem jednak 

zmodyfikowanego progu dochodowego wynikającego z treści art. 9 ust. 2 u.p.o.u.a.) matka 

wychowująca samotnie dziecko, która była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w ramach 

pełnego etatu otrzymująca minimalne wynagrodzenie (bowiem 1 920,62 zł : 2 = 960, 31 zł) 

przekraczała aż o 160,31 zł próg dochodu uprawniający do uzyskania świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego (przy założeniu kwoty obowiązującej począwszy od 1 lipca 2019 r.). Tym samym 

spostrzegamy nieprzystającą wysokość progu dochodowego (warunkującego możliwość 

skutecznego ubiegania się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w zestawieniu 

ze stale rosnącą (i to dynamicznie) stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

W sposób zbliżony sytuacja wygląda również obecnie (w ramach rozporządzenia Rady 

Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  

oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. 690), co uzasadnia postulat dostosowania 

progu dochodowego do zwiększającej się (odpowiednio wysokiej ułamkowej części) poziomu 

  
688 Dz. U. poz. 1794.  
689 Kalkulator wynagrodzeń serwisu Sedlak & Sedlak; http://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen ;  

[Dostęp: 20 kwietnia 2020 r.]. 
690 Dz. U. poz. 1596. 

http://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen
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wynagrodzeń minimalnych, tak by przy założeniu utrzymywania się np. samotnej matki  

z dzieckiem w ramach minimalnego wynagrodzenia nie przekraczać kryterium dochodowego. 

Należy zauważyć, że świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości 

bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł (zgodnie z art. 10 ust. 1 wspomnianej 

uprzednio u.p.o.u.a.) i przyznawane było (aż do wejścia w życie ustawy z 15 maja 2020 r. o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2) na zasadzie „wszystko albo nic” (a nie np. na zasadzie proporcjonalnego 

zmniejszenia). Zgodnie z takim stanem faktycznym (w roku 2017 r.) hipotetyczny opiekun dziecka 

przekraczając próg dochodowy o 4,74 zł tracił de facto 500 zł (w przypadku proporcjonalnego 

zmniejszenia straciłby jedynie 4,74 zł), w roku zaś 2020 r. (aż do momentu wejścia w życie 

wzmiankowanego aktu normatywnego) traciłby już 160,31 zł. 

Na mocy jednak ustawy z 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 do u.p.o.u.a.  

do dotychczasowego art. 9 wprowadzono ust. 2a i ust. 2b. Nowy art. 9 ust. 2a u.p.o.u.a. stanowi, iż 

„w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której 

mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane 

prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości 

różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie 

uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  

w rodzinie”; natomiast art. 9 ust. 2b u.p.o.u.a. zakłada, że „w przypadku gdy wysokość świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, 

jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje”.   

Warto podnieść, że pismem z 30 czerwca 2017 r.691 autor niniejszej rozprawy otrzymał 

wiadomość od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departamentu Polityki 

Rodzinnej) w odpowiedzi na swój wniosek o udostępnienie informacji publicznej.  

W przedmiotowy dokumencie O. Podgórski692 wskazuje, że z uwagi na fakt, iż świadczenia 

alimentacyjne pozostają wypłacane ze środków budżetu państwa - nie jest aktualnie możliwe 

skierowanie tego rodzaju formy pomocy do wszystkich uprawnionych z tytułu bezskuteczności 

  
691 Znak pisma: DSR-IV.051.3.2017.GJ. 
692 Olgierd Podgórski - Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  
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egzekucji alimentów, stąd ograniczenie warunkowane kwotą dochodu na określonym poziomie. 

Jednocześnie w – odpowiedzi na zapytanie – zaznaczono, iż nie były wówczas prowadzone prace 

czy to nad podwyższeniem czy to nad zniesieniem wskazanego kryterium dochodowego w kwocie 

725 zł. Zmiana tego stanu rzeczy nastąpiła dopiero na podstawie ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (i kolejnej 

modyfikacji693 mającej związek z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2).  

Kryterium dochodowe uprawniające do skutecznego ubiegania się o świadczenie  

z funduszu alimentacyjnego (netto/na osobę w rodzinie).  

Okres Wysokość kwoty 

Od 1 października 2008 r. do 30 czerwca 2019 r. 725 zł 

Od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2020 r.  800 zł 

Od 1 października 2020 r.  900 zł 

 

  

W zaprezentowanym bowiem przykładzie opiekuna prowadzącego wspólnie gospodarstwo 

domowe z małoletnim wskazano, że już przy otrzymywaniu przez opiekuna kwoty minimalnego 

wynagrodzenia wierzyciel traciłby możliwość otrzymania świadczenia z funduszu 

  
693 Przebieg procesu legislacyjnego (druk sejmowy nr 344 i 344a, Sejm IX kadencji) … 
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alimentacyjnego.  

Niemniej, pozytywnie należy odnieść się do koncepcji uelastycznienia formuły 

zastosowanej w dyspozycji wskazanego przepisu, tak by niewielka kwota uzyskiwana ponad 

ustawowy próg nie powodowała utraty możliwości otrzymania całego świadczenia a np. tylko  

jego części (co stało się możliwe poprzez dodanie art. 9 ust. 2a u.p.o.u.a.). Negatywnie, jednakże 

należy zaopiniować ograniczenie tej kwoty do 100 zł (w ramach art. 9 ust. 2b u.p.o.u.a.).  

Przepis ten stanowi bowiem, że „w przypadku, gdy wysokość świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa 

niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje”. Tego typu konstrukcja nie może być zaaprobowana  

z uwagi na fakt, że w wielu gospodarstwach domowych (zwłaszcza tych korzystających  

z tego rodzaju form wsparcia) suma blisko 100 zł miesięcznie stanowi istotną kwotę środków 

pieniężnych, mogących znaleźć – częstokroć ważne – przeznaczenie.  

W dalszej kolejności - należy podnieść, iż niektóre środki typowo administracyjne  

(jak chociażby odebranie prawa jazdy) przymuszające dłużników do spłaty sum należnych 

wierzycielom - mogą spotkać się z krytyczną refleksją organów badających zgodność danego 

przepisu z ustawą zasadniczą i ostatecznie zostać uznane za niezgodne z Konstytucją694.  

Warto w tym bowiem miejscu podnieść, iż TK we wspomnianym wyroku wskazał, że dyspozycja 

art. 5 (możliwość odebrania przez starostę prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu) ustawy  

z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) została uznana za niezgodną zarówno z treścią  

art. 2 Konstytucji RP („Rzeczypospolita Polska jako demokratyczne państwo prawa, 

urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej”) jak i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 

(stanowiącym, że ograniczenia w sferze korzystania z konstytucyjnych wolności oraz praw mogą 

być ustanawiane tylko w akcie normatywnym rangi ustawy jedynie w konfiguracji w której  

są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego,  

dla ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej albo wolności i praw innych osób – 

jednocześnie ograniczenia te nie mogą niwelować istoty wolności i praw).  

Dodatkowo warto nadmienić, iż TK wskazał, że „zatrzymanie prawa jazdy przewidziane  

w ustawie o dłużnikach alimentacyjnych winno służyć realizacji podstawowego celu tej ustawy, 

  
694 Przykład powyższego stanowi wyrok TK z 22 września 2009 r., sygn. akt P 46/07 (Dz. U. nr 159, poz. 1261,  

s. 12293-12293, Legalis nr 169902). 
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jakim jest zapewnienie skuteczności w egzekwowaniu należności alimentacyjnych. Takiego celu – 

z zasady nie można osiągnąć przez zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,  

którego aktywność zawodowa (potencjalna bądź realna) łączy się z posiadaniem prawa jazdy.  

O ile bezspornym pozostaje stosowanie środków aktywizacji zawodowej wobec dłużników 

alimentacyjnych (np. poprzez kierowanie dłużnika alimentacyjnego do prac organizowanych  

na zasadach robót publicznych), o tyle zatrzymanie prawa jazdy w wielu sytuacjach nie służy 

podstawowemu celowi ocenianej regulacji ustawowej”. Wydaje się, iż tak dalece idące rozwiązanie 

jak odbieranie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym słusznie zostało zanegowane przez TK.  

Należy jednocześnie odnotować, iż w wielu przypadkach, wobec osób, które wykonywały 

niezarejestrowane prace dorywcze jako kierowcy – utrata uprawnień w sferze kierowania 

pojazdami mechanicznymi mogła skutkować wywarciem pewnego rodzaju presji psychicznej, 

skutkującej końcową spłatą (choć części) wymagalnych roszczeń alimentacyjnych.  

Abstrahując od powyższego wydaje się, iż warto podejmować racjonalne próby wdrożenia 

mechanizmów mobilizujących zobowiązanych pomimo nawet potencjalnego ryzyka 

zakwestionowania tych przepisów w przyszłości. 

Warto zastanowić się również nad postulatem w zakresie zmiany sposobu inicjacji ścigania 

sprawcy przestępstwa niealimentacji poprzez wprowadzenie wyłącznie trybu ścigania z urzędu. 

Niemniej, wydaje się, iż ostatnia nowelizacja ustawy w sferze art. 209 k.k.  

w istotny (aczkolwiek niewyczerpujący) sposób realizuje subsydiarną rolę prawa karnego  

w stosunku do gałęzi prawa cywilnego - co de facto pozwala na odciążenie nie tylko Skarbu 

Państwa, ale również poprzez (poprawę materialną statusu znacznej liczby obywateli)  

wzrost możliwości rozwojowych całego społeczeństwa. 

 Warto jednakże podnieść, że określenie przez rodzimego ustawodawcę rozmiaru zaległości 

- sankcjonującej odpowiedzialność karną - w wymiarze równowartości co najmniej trzech 

świadczeń okresowych (art. 209 § 1 k.k. w brzemieniu od 31 maja 2017 r.) wydaje się trafniejszym 

rozwiązaniem z uwagi na technikę legislacyjną niż chociażby wskazanie, że przestępstwo 

niealimentacji miałoby polegać np. na nieuiszczaniu świadczenia alimentacyjnego przez okres 

„dwóch miesięcy kolejno następujących po sobie” lub „czterech miesięcy nienastępujących  

po sobie“ (tak jak to zostało przewidziane np. w ramach dyspozycji art. 227  
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ust. 1 hiszpańskiego kodeksu karnego695).  

 Dodatkowo zasadne - zdaniem autora niniejszej rozprawy - byłoby umiejscowienie  

w ramach k.w.696 nowego typu czynu zabronionego polegającego np. na uchylaniu się  

od obowiązku alimentacji w wymiarze jednak mniejszym niż to zostało opisane w przypadku  

art. 209 § 1 k.k.697. Zatem nowy typ czynu zabronionego wdrożony do k.w. mógłby brzmieć  

„kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości 

orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed tym sądem albo innym organem albo inną umową, 

jeżeli łączna wysokość powstałych z tego tytułu zaległości stanowi równowartość co najmniej 

jednego świadczenia okresowego albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego  

niż okresowe wynosi co najmniej jeden miesiąc – sprawca podlega karze grzywny”.  

Niniejszy przepis można by było ulokować jako art. 105a § 1 k.w.  

Wydaje się bowiem, iż początkowe przepisy rozdziału dwunastego oznaczonego nazwą 

„wykroczenia przeciwko osobie” byłyby właściwe, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż art. 105 k.w. 

stanowi, że „kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej698 

dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo, 

w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego  

na demoralizację nieletniego podlega karze grzywny albo karze nagany”. W doktrynie wskazuje 

się zaś, iż tego rodzaju wykroczenie z art. 105 k.w. ma na celu ochronę nieletnich  

przed demoralizacją699 wynikającą z zaniedbań w sferze sprawowania władzy rodzicielskiej  

  
695 O powyższym wspomina B. J. Stefańska, Przestępstwo niepłacenia alimentów w hiszpańskim prawie karnym, 

«PROK. I PR.» 6/2007, Legalis/el. 
696 W doktrynie wskazuje, iż wykroczenie wykazuje ścisły związek z przestępstwem, w pewnym sensie jest to „ubogi 

krewny przestępstwa (…) którego jednak prawo nie wpuszcza na pokoje, tam jest bowiem miejsce dla zbrodni  

i występku, wykroczenia są jakby ulokowane na przedpokojach”. O powyższym wspomina  

T. BOJARSKI, Uwagi ogólne o pojęciu przestępstwa i wykroczenia, [w:] Księga dedykowana  

dr Ewie Weigend, red. S. WALTOŚ, Wrocław 2011, s. 54. 
697 Należy bowiem podnieść, że w doktrynie podnosi się, iż występują tradycyjne typy karnie bezprawnego 

zachowania, które to zostały na swój sposób przepołowione. Jedna ich część pozostała w zakresie k.k., inna zaś została 

usytuowana w ramach prawa karnego-administracyjnego (jak niekiedy nazywano prawo wykroczeń).  

Na powyższe wskazuje A. GUBIŃSKI, W kwestii rozgraniczenia niektórych kategorii wykroczeń i przestępstw, «PiP» 

2/1972, s. 40. 
698 W doktrynie wskazuje się, iż przedmiotowy przepis ma (w swoim założeniu) chronić nieletniego przed niezwykle 

szkodliwym dla niego - zjawiskiem demoralizacji. Demoralizacja zaś na kanwie dyspozycji niniejszego artykułu 

objawiać ma się popełnieniem przez nieletniego czynu zabronionego ze sfery przestępstwa, przestępstwa skarbowego, 

względnie wykroczenia bądź wykroczenia skarbowego. Stan braku demoralizacji uznawany jest – na gruncie tego 

przepisu – za prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających ze sprawowania władzy rodzicielskiej.  

O powyższym wspomina P. DANILUK, Kodeks…, op. cit., Komentarz do art. 105 k.w. 
699 Podnosi się, że im częściej młodsze roczniki wybierają niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi 

zachowania – tym bardziej zagrożony jest rozwój psychofizyczny całości danego społeczeństwa. Można powiedzieć, 
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lub nadzoru odpowiedzialnego nad nieletnim700.  

Trzeba wskazać, że brak uiszczania należnych świadczeń alimentacyjnych może również 

w istotny sposób przyczynić się do demoralizacji osób uprawnionych (zwłaszcza gdy pozostają 

one osobami nieletnimi). Powyższe wyrażone zostanie np. w fakcie, iż tego rodzaju osoby – 

pozbawione należnych im środków do egzystencji – byłyby bardziej podatne na wpływ środowisk 

trudniących się np. prostytucją nieletnich lub stanowiących zorganizowane grupy przestępcze 

(nieletni bowiem uprawnieni do alimentacji mogliby w ten radykalny sposób próbować uzyskać 

środki materialne niezbędne dla prawidłowego rozwoju). 

Natomiast w dalszym ciągu, w ramach art. 105a § 2 k.w. można by było wskazać, że jeżeli 

sprawca czynu określonego w ramach dyspozycji art. 105a § 1 k.w. naraża osobę uprawnioną na 

niemożność zaspokojenia jej podstawowych potrzeb życiowych to wówczas podlega on karze 

aresztu, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Wydaje się, że tego typu regulacja 

mogłaby przyczynić się w istotnym stopniu do zdyscyplinowania dłużników alimentacyjnych  

i znacznie poprawić ich sumienność w sferze płatności wymagalnych rat alimentacyjnych.  

Ponadto - w ramach sugerowanego art. 105a § 3 k.w. - można by było określić, iż ściganie 

wykroczeń stypizowanych w treści art. 105a §1 i art. 105a § 2 k.w. odbywa się z urzędu na wniosek 

komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne. W tym też zakresie pomocne 

byłoby stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej umożliwiającej składanie stosownego 

zawiadomienia przez komornika sądowego za pomocą wykorzystania systemu 

teleinformatycznego701 (na kształt np. wysyłania zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego  

w ramach systemu OGNIVO czy kierowania elektronicznych zapytań do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych)702.  

W doktrynie pojawia się również postulat, iż część problemów skorelowanych  

  

iż braki w sferze wychowawczej u osób najmłodszych przeradzają się w degradację przyszłych, dorosłych obywateli 

danego państwa. Na powyższy aspekt zwraca uwagę B. HOŁYST, Kryminologia, s. 435. 
700 M. SZWARCZYK, Komentarz do art. 105 k.w., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. BOJARSKI, Warszawa 

2015, Lex/el. 
701 Należy podkreślić, że właściwie opracowany system ewidencji ropoznawczo – kryminalistycznej umożliwia pełne 

wykorzystanie posiadanych informacji o przestępcach, o osobach podejrzanych oraz o czynach przestępnych w celu 

m.in. trafnej koordynacji działań śledczych. Na powyższe wskazuje B. HOŁYST, Kryminologia, Warszawa 2018,  

s. 989.  
702 O postępującym systemie informatyzacji w szerokim ujęciu traktuje m.in. A. MARCINIAK, Elektronizacja sądowego 

postępowania egzekucyjnego w Polsce, Sopot 2015, s. 19. Wyżej wymieniony wskazuje, że mechanizmy 

informatyczne implementowane do polskiego systemu egzekucyjnego mają przyczynić się do „wymiernych 

oszczędności ogólnospołecznych w zakresie poprawy przymusowego dochodzenia należności, poprawy szybkości  

i efektywności egzekucji sądowej oraz zwiększenia dostępności do sądów i organów egzekucyjnych”.  
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z prawidłową kwalifikacją przestępstwa niealimentacji ustawodawca rozwiązałby poprzez 

wprowadzenie kwalifikowanego typu przestępstwa polegającego na uporczywym uchylaniu się  

od obowiązku łożenia na utrzymanie jednocześnie kilku uprawnionych osób703.  

Warto dodatkowo zauważyć, że w istocie (w pewnym sensie) część zgłaszanych  

w doktrynie uwag de lege ferenda ostatecznie zostaje wdrożonych (niekiedy w nieco 

zmodyfikowanym kształcie). Chociażby postulat podnoszony jeszcze w okresie PRL  

(i to na gruncie k.k. z 1932 r.), gdzie m.in. M. Leonieni wskazywał, iż „wydaje się trafne 

przekonanie, że w naszych warunkach karalne winno być już samo uchylanie się od należnych 

świadczeń alimentacyjnych, tj. umyślne niewykonanie obowiązku łożenia na utrzymywanie  

lub na wychowanie osoby uprawnionej704”. 

 Warto również wskazać, że zgodnie z pojawiającym się w doktrynie705 postulatem zasadna 

byłaby modyfikacja treści przepisu art. 209 § 4 k.k. poprzez rozwianie wątpliwości 

interpretacyjnych i zredagowanie przepisu w ten sposób, by stworzyć niebudzącą zastrzeżeń  

(w toku wykładni językowej) formę wielokrotnej możliwości przesłuchania w charakterze 

podejrzanego (poprzez np. wyeliminowanie liczebnika w aspekcie daty „od ostatniego 

przesłuchania”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
703 I. STOLARCZYK, Problem jedności…, s. 42. 
704 M. LEONIENI, op. cit., s. 766. 
705 J. KOSONOGA, Komentarz…, Warszawa 2021, s. 1324. 
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Zakończenie. 

 Należy wskazać, że każdy przypadek braku uiszczania alimentów706 stanowi istotne 

zaburzenie porządku społecznego otaczającego nas świata707.  

Wszyscy obywatele są pośrednio poszkodowani deficytem płatności należnych świadczeń 

alimentacyjnych. Warto bowiem zaznaczyć, że „przestępstwo jako zjawisko masowe wkracza  

do współczesnego życia, naruszając wiele sfer interesów indywidualnych i społecznych. Stąd też 

przeciwdziałanie temu zjawisku powinno być sprawą całego społeczeństwa, a nie jedynie 

powołanych do tego organów państwowych, w szczególności policji i organów kontroli 

państwowej708”.  

Liczba dłużników alimentacyjnych – mimo wielu istotnych zabiegów ustawodawczych 

wzrasta, maleją jednak wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (co obrazują poniższe 

tabele).   

Dłużnicy alimentacyjni709.   

 Liczba dłużników alimentacyjnych  

 W tym stosunku do których: 

 Ogółem podjęto działania wobec 

dłużników alimentacyjnych (w 

tys.) 

nie podjęto działań wobec 

dłużników alimentacyjnych (w 

tys.) 

grudzień 

2018 

275 36 238 

grudzień 

2017 

275 43 232 

grudzień 

2016 

270 58 212 

 

  
706 Z. KRZEMIŃSKI, Alimenty i ojcostwo: Komentarz, Warszawa 2008, s. 29-30. Autor wskazuje, że w orzecznictwie 

sądowym praktyką w zakresie zasądzania alimentów pozostaje określenie ich w konkretnej kwocie (przy czym 

dopuszczalne jest również zasądzenie alimentów w ułamkowej części zarobków). Za trafny niniejszy pogląd uznał 

wiele lat wcześniej m.in. Z. Pawłowski, op. cit., s. 924. 
707 Ł. ROSIAK, Społeczne koszty niealimentacji, «Zeszyty Prawnicze» 18.1/2018, s. 95.  
708 B. HOŁYST, Kryminologia, s. 1328.  
709 Dane uzyskane od O. Podgórskiego z Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa rodziny, pracy i polityki 

społecznej (pismo z 9 maja 2019 r., znak: DSR.III.051.3.2019.AT). 
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Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz przeciętna miesięczna liczba 

świadczeniobiorców710.  

Rok Wydatki na świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego - finansowane z dotacji celowej z 

budżetu państwa (w mln zł). 

Przeciętna miesięczna liczba 

świadczeniobiorców (w tys.). 

2016 1 437 259  

2017 1 347 283 

2018 1 237 307 

  
710 Ibidem.  

Ogółem

Dłużnicy wobec których podjęto działania

Dłużnicy wobec których nie podjęto działań

2016 2017 2018

270 275 275

58
43 36

212
232 238

DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI

Ogółem Dłużnicy wobec których podjęto działania Dłużnicy wobec których nie podjęto działań
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 Jednocześnie należy wskazać, że z informacji z 27 maja 2020 r. uzyskanej  

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż wydatki na świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego w 2019 r. spadły do 1 136 000 zł711 (co również potwierdza tezę o zmniejszaniu 

się kwoty wydatkowanych środków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego). 

Jednostka społeczna pozbawiona środków pomocy materialnej pozostaje bowiem podatna 

na szereg - wyrażając się w sposób kolokwialny – „pułapek” zastawianych przez potencjalnych 

sprawców niemal każdego dnia swojej egzystencji. 

 Warto podnieść, że istotnym elementem służącym do nawiązania przez potencjalnego 

sprawcę kontaktu z ofiarą jest komputer posiadający połączenie z siecią internetową.  

W doktrynie słusznie zwraca się bowiem uwagę, na fakt, iż komputer712 połączony z Internetem 

może stanowić narzędzie przestępstwa713 m.in. w zakresie dopuszczenia się czynu zabronionego 

w obszarze tzw. cyberpedofilii (grooming) czyli nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej 

  
711 Dane uzyskane od D. Gierej z Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej 

(pismo z 27 maja 2020 r., znak: DSR.III.0171.4.2020.AJ). 
712 Komputer określany bywa jako maszyna elektryczna, która w początkowym etapie swojej historii miała za zadanie 

wyłącznie usprawniać wykonywanie żmudnych obliczeń matematycznych; z postępem cywilizacji maszyna ta jednak 

stała się niezwykle elastycznym narzędziem, pośredniczącym również w nawiązywania kontaktu z innymi 

użytkownikami za pośrednictwem sieci teleinformatycznych. O powyższym wspomina  

B. HOŁYST, Kryminologia, s. 389. 
713 M. SZCZEPANIEC, Komputer jako narzędzie przestępstwa, «Zeszyty Prawnicze» 12.2/2012, s. 172. Podobnie do 

wykorzystania technologii komputerowej podchodzi J. SOBCZAK, Zgwałcenie w przekazie internetowym, [w:] 

Przestępstwo zgwałcenia, red. M.MOZGAWA, Warszawa 2012, s. 161. Autor wskazuje, że zjawisko Internetu wymusza 

na człowieku XXI wieku przeanalizowanie czy sam fakt środowiska przestrzeni adresów IP stanowić będzie asumpt 

rozwoju demokracji czy też zniewolenia oraz poszerzenia gammy możliwych przestępstw. Należy zauważyć 

chociażby, iż 21 czerwca 2001 r. Komitet Problemów Przestępczości Rady Europy przyjął projekt konwencji 

międzynarodowej dotyczącej przestępstw popełnianych w sieciach komputerowych. O powyższym fakcie wspomina 

A. ADAMSKI, Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu 

konwencji Rady Europy, Toruń 2001, s. 9.  

0
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piętnastego roku życia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (lub sieci 

telekomunikacyjnej) zmierzając do spotkania z nim (za pomocą wprowadzenia go w błąd, użycia 

groźby bezprawnej, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji).  

W zakresie szybko postępującego procesu uzyskiwania przez populacje dostępu  

do Internetu warto w tym względzie wskazać na realną wizję wykorzystania seksualnego 

małoletnich np. pod pretekstem uzyskania środków finansowych w zamian za udział w procesie 

modelingu. Chociażby w tym ostatnim aspekcie w doktrynie714 zwraca się uwagę na fakt, iż wraz  

z dynamicznym rozwojem Internetu pojawiła się cała gamma nowych zjawisk  

o charakterze przestępczym. Ponadto autor publikacji podnosi, iż istotnie niezwykle niepokojącym 

zjawiskiem pozostaje wymiana pornografii dziecięcej715 za pośrednictwem np. grup dyskusyjnych 

(forum internetowych) zrzeszających osoby o skłonnościach pedofilskich.  

Warto także podnieść - na marginesie uwag dotyczących wykorzystywania sieci Internet - 

w aspekcie chociażby tzw. cyberpedofilii, iż w praktyce obecność użytkownika świata wirtualnego 

pozostaje możliwa do namierzenia przez odpowiednie służby zajmujące się ściganiem 

przestępczości internetowej; niemniej - wraz z początkiem 2004 r. pojawiła się  

tzw. sieć anonimowa, czyli TOR (The Onion Router716), która poprzez swój zaawansowany system 

przeciwdziałający analizie ruchu sieciowego sprzyja zwiększeniu anonimowości poszczególnych 

użytkowników co teoretycznie stwarza pole do jeszcze większej – niż ma to miejsce w przypadku 

tradycyjnej sieci internetowej – wymiany różnego rodzaju treści niedozwolonych. 

 Inną niebezpieczną okolicznością pozostaje konfiguracja, w której to jedno z rodziców 

zmuszone jest do intensywnej pracy (przy bierności dłużnika alimentacyjnego)  

i w tym czasie, gdy dziecko pozbawione jest należytej opieki nawiązuje ono kontakt z pedofilem  

i następnie wchodzi z nim w dalszą, niezwykle niebezpieczną interakcję. 

  
714 P. SIEMKOWICZ, Przestępstwa o charakterze pedofilskim i przeciwko wolności seksualnej popełniane przez Internet 

w ujęciu polskiego kodeksu karnego, «CzPKiNP» 15.1/2011, s. 59-60. 
715 Trzeba wskazać, iż już w połowie lat 90. XX wieku o zjawisku pornografii dziecięcej wykorzystującej fakt rozwoju 

Internetu wspominała m.in. E. CZYŻ, Dzieci w prostytucji i pornografii. Wybrane materiały ze Światowego Kongresu, 

Sztokholm 1996, Warszawa 1996, s. 8. Autorka wskazywała m.in. wówczas, że „w Tarnowskich Górach policja 

zatrzymała pięć osób podejrzanych o przesyłanie do Szwecji, siecią Internet zdjęć pornograficznych,  

w większości z udziałem dzieci”. Warto podnieść, że samo zjawisko kryminalizacji w szerszym zakresie w ramach 

europejskich kodeksów karnych czynu rozpowszechniania pornografii nastąpiło dopiero pod koniec XIX w. jak  

i na początku XX w. O powyższym wspomina J. WOJCIECHOWSKA, Art. 202 Rozpowszechnianie pornografii, [w:] 

Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci  

i nietykalności cielesnej. Rozdziały XXIII, XXIV, XXV i XXVII kodeksu karnego, red. B. KUNICKA-MICHALSKA,  

J. WOJCIECHOWSKA, Warszawa 2001, s. 118. 
716The Onion Router Project; https://www.torproject.org/ ; [Dostęp: 24 maja 2020 r.]. 

https://www.torproject.org/
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 Należy również zauważyć, iż brak środków materialnych (wynikający np. z połączenia 

deficytu uiszczania przez osobę zobowiązaną zasądzonych świadczeń alimentacyjnych  

w zestawieniu z niemożnością uzyskania pracy) może potęgować frustracje oraz zwiększać 

niestabilność emocjonalną kolejnych jednostek w ramach danej społeczności, co z pewnością  

nie będzie pozytywnym prognostykiem dla osób postronnych w kontaktach interpersonalnych.  

W doktrynie podnosi się717, że bezrobocie718 pozostaje czynnikiem mającym pewne 

znaczenie przy poziomie kształtowania się decyzji potencjalnego sprawcy o dopuszczeniu się 

popełnienia przestępstwa719. Niemniej, wpływ na proces decyzyjny danej jednostki społecznej ma 

również wiele innych czynników i kategoryczne zrównanie bezrobocia z automatycznym 

generowaniem większej liczby przestępstw byłoby nieuprawnione. Dodatkowo warto wskazać, że 

analiza danych badań empirycznych w zakresie rzeczywistego wpływu ubóstwa na poziom 

popełniania różnego rodzaju występków czy zbrodni pozostaje otwarta na ewentualne zabiegi 

legislacyjne mogące przysłużyć się wdrożeniu lepszej polityki kryminalnej. 

 Warto odnotować, iż bezrobocie jest jednym z czynników stanowiących niezwykle 

dokuczliwą kwestię społeczną, która ujawniła się ze szczególnym natężeniem w ramach ogromnej 

skali i szybkiego tempa procesów w okresie transformacji systemowej720. W sytuacji bowiem złej 

koniunktury gospodarczej na danym obszarze bierze się pod uwagę „obniżanie poziomu produkcji, 

zatrudnienia, zwiększanie bezrobocia i inflacji721“.  

  
717 M. SZCZEPANIEC, Bezrobocie jako czynnik kształtujący wskaźniki przestępczości, «Zeszyty Prawnicze» 12.3/2012, 

s. 175-176. Podobnie M. SZCZEPANIEC, Kontrowersje wokół wpływu warunków ekonomicznych na poziom 

przestępczości, «CzPKiNP» 15.4/2011, s.123. 
718 Wskazuje się, iż zjawisko bezrobocia występowało w II RP w szczególnym natężeniu zwłaszcza w latach 

trzydziestych XX w., kiedy to do Polski nadciągnęła fala globalnego kryzysu gospodarczego (trwający na świecie w 

latach 1929-1933). W okresie PRL oficjalnie problem bezrobocia nie istniał; niemniej, występowało zjawisko tzw. 

bezrobocia ukrytego, przejawiające się w tym, iż następował swoisty przerost zatrudnienia w danych zakładach pracy 

(zakłady zatrudniały zbyt dużą liczbę osób, która de facto nie była konieczna do utrzymania produkcji na optymalnym 

poziomie; działania te podejmowano jednak w celu eliminacji bezrobocia ze spectrum problemów społecznych). 

Bezrobocie na szerszą skalę jako zjawisko społeczne na terytorium naszego państwa pojawiło się wraz z początkiem 

lat 90 XX w. i rozpoczęciem głębokich działań mających zreformować polską gospodarkę (nastąpiło wówczas 

zwalnianie pracowników z zakładów pracy na skalę masową). O powyższym aspekcie wspomina B. HOŁYST, 

Kryminologia, s. 486. 
719 W doktrynie podnosi się, że bezrobocie wywiera wpływ na ogólną ekonomiczną perspektywę jednostki  

i w pewnym zakresie może determinować faktycznie podejmowane przez daną osobę decyzje.  

Niemniej, w kryminologii wskazuje się dwie, wzajemnie wykluczające się, koncepcje rzeczywistego wpływu 

bezrobocia na współczynnik popełnianych przestępstw (z jednej bowiem strony zjawisko to może powodować wzrost 

przestępczości, z drugiej zaś przyczyniać się do jego obniżenia).  Na powyższe wskazują P. BIENIEK,  

S. CICHOCKI, M. SZCZEPANIEC, Czynniki Ekonomiczne a poziom przestępczości – Badanie Ekonometryczne, «Zeszyty 

Prawnicze» 12.1/2012, s. 167. 
720 B. HOŁYST, Wiktymologia, s. 447. 
721 J. BŁACHUT, A. GABERLE, K. KRAJEWSKI, Kryminologia, Gdańsk 2001, s. 247. 
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 Zdecydowanie ujemnym, znacznym skutkiem niealimentacji jest także olbrzymi problem 

finansowy, który to generują dłużnicy alimentacyjni poprzez wydatki jakie corocznie ponosi budżet 

Skarbu Państwa. Warto bowiem wskazać, że „cywilistyczny obowiązek alimentacyjny obciążający 

członków rodziny jest podstawowym źródłem dostarczania środków utrzymania osobom 

niemogącym utrzymać się samodzielnie. Idea wsparcia osób znajdujących się w potrzebie jest 

także podstawą polityki społecznej państwa, które w sposób szczególny troszczy się o byt dzieci. 

Przejawem tej troski jest powoływanie specjalnych instytucji publicznych. Ich celem jest 

wspieranie publicznymi środkami finansowymi dzieci uprawnionych do alimentów, w sytuacji, 

gdy nie mogą one uzyskać należnych świadczeń od osoby zobowiązanej do ich wypłaty722“.  

W doktrynie wskazuje się, iż do dochodu rodziny obliczanego w przedmiocie ustalania 

prawa w zakresie świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie bierze się pod uwagę kwot 

uzyskiwanych świadczeń z tego funduszu723. 

 Należy zaznaczyć, iż częstokroć brak skutecznie prowadzonej egzekucji czy zastosowania 

wobec dłużnika alimentacyjnego (po wyczerpaniu przez jego czyn określonych w ustawie karnej 

znamion) sankcji w komparycji do znacznych środków wydatkowanych na pomoc uprawnionym 

do alimentów może kreować frustracje społeczne.   

W doktrynie podnosi się, iż przedstawiona wyżej dysproporcja generuje niekiedy 

uzewnętrznienie się swoistej mieszaniny uczuć takich jak zagrożenie, pokrzywdzenie oraz 

frustracja, gdzie nieodzowne wydaje się zaspokojenie poczucia sprawiedliwości poprzez 

wprowadzenie optymalnych rozwiązań w sferze tak prawnej, jak i społecznej, gdyż 

bagatelizowanie takiego stanu rzeczy może przynieść znaczne ujemne skutki dla ustroju 

państwa724. Istotnym zaś zadaniem każdorazowo racjonalnie działających organów władzy 

publicznej winno być permanentne dążenie do zachowania społecznego ładu i spokoju725. 

 W demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości 

społecznej (art. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.) nikomu nie powinno zależeć na kosztownej 

izolacji sprawców przestępstwa niealimentacji w zakładzie karnym. Dodatkowo  

H. Kołakowska – Przełomiec w swojej monografii726 wskazała szereg wniosków - 

sprowadzających się w generalnym ujęciu do faktu, iż bardziej niż karać winno się pomagać 

  
722 A. JURYK, Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2012, s. 305. 
723 M. BIEŻUŃSKI, P. BIEŻUŃSKI, Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, Warszawa 2009, s. 52. 
724 L. GARDOCKI, Prawo karne…, s. 7. 
725 W. WRÓBEL, A. ZOLL, Polskie Prawo Karne. Część Ogólna, Kraków 2013, s. 517. 
726 H. KOŁAKOWSKA – PRZEŁOMIEC, op. cit., s. 162.  
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osobom zalegającym z płatnościami świadczeń alimentacyjnych na rzecz osób uprawnionych. 

Zasadnicze wątpliwości H. Kołakowskiej – Przełomiec budzi m.in. sytuacja, kierowania  

do zakładów karnych sprawców, wymagających zaangażowania ze strony organów pomocy 

społecznej, jak również skazywanie na karę pozbawienia wolności bez możliwości  

jej warunkowego zawieszenia osób, mających na utrzymaniu dzieci pochodzące z innego związku. 

Należy generalnie podzielić wskazane zastrzeżenia, niemniej - jednocześnie warto odnotować, że 

obowiązująca od 31 maja 2017 r. nowelizacja k.k. z 23 marca 2017 r. miała za zadanie przede 

wszystkim zmotywować dłużników alimentacyjnych do spłaty wymagalnego zadłużenia 

przewidując możliwość zastosowania wzorowanych na rozwiązaniach z k.k.s instytucji czynnego 

żalu (czyli art. 209 § 4 k.k.727 oraz art. 209 § 5 k.k.728). 

Wydaje się zatem, iż dalszy kształt omawianej regulacji nie stanowi jedynie kolejnego 

przejawu populizmu penalnego, lecz jest konsekwentnym i racjonalnym działaniem wymierzonym 

w realną walkę ze skrajnym brakiem odpowiedzialności zobowiązanych do alimentacji.  

Warto również mieć na uwadze fakt, iż poza samą - szczytną niekiedy - ideą danego aktu 

normatywnego bardzo istotne pozostaje zapatrywanie społeczne i ogólne postrzeganie konkretnego 

projektu przez społeczeństwo. W doktrynie prawnokarnej - przy okazji analizy problematyki 

ustawy z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób729 wyrażono 

zapatrywanie tego typu, że nawet jeżeli ustawa miałaby stanowić krok w „kierunku stworzenia 

przemyślanego i wewnętrznie koherentnego systemu form prawnokarnej reakcji (…) to rzucające 

się w oczy oderwanie przepisów tej ustawy od realiów praktyki, jak również panujące wśród 

komentatorów przekonanie, że omawiany akt prawny został uchwalony jedynie (albo  

w zasadniczej części) po to, by określona grupa sprawców nie wyszła na wolność, kłaść się będą 

cieniem na całość regulacji wprowadzonych przez analizowaną ustawę”730. 

Warto zauważyć, że w doktrynie pojawiają się głosy wskazujące na to, iż w sferze 

  
727 Stanowiącego, iż „nie podlega karze sprawca czynu określonego w § 1 (typ podstawowy przestępstwa 

niealimentacji) który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze 

podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty”. 
728 Stanowiącego, iż „sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem trzydziestu dni od dnia 

pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w §1a (kwalifikowany typ 

przestępstwa niealimentacji) uiścił w całości zaległe alimenty, chyba, że wina i społeczna szkodliwość czynu 

przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary”.  
729 Dz. U. z 2014 r., poz. 24. 
730 M. BOCHEŃSKI, Populizm penalny w polskim wydaniu – rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy  

o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie, «CzPKiNP» 19.1/2015, s. 144. 
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krytycznej analizy systemu sankcji karnych w Polsce „dyżurnymi tematami” pozostają sprawa kary 

śmierci oraz stopień punitywności całego systemu731. Podobnie należy podnieść, iż nie każde 

zmodyfikowanie prawa karnego oraz polityki kryminalnej jest dopuszczalne, niezależnie od celów 

jakim miałoby służyć. Każdorazowym punktem wyjścia polityki kryminalnej winno być założenie 

sprowadzające się do tego, iż żaden cel kary nie może mieć wpływu na ustawową sankcję oraz  

na sądowy wymiar kary, w takim stopniu, by nie popadały one w sprzeczność w zakresie wymagań 

kary sprawiedliwej i humanitarnej732.  

 Należy dodatkowo wskazać, że istotną zasadą w ramach prawa karnego materialnego 

pozostaje zasada subsydiarności, czyli pomocniczości prawa karnego w stosunku do innych 

dziedzin prawa. Istota tej zasady sprowadza się do tego, iż prawo karne nie może w żaden sposób 

stanowić samodzielnego i skutecznego środka w aspekcie likwidacji różnego rodzaju zjawisk  

ze sfery patologii społecznych w oderwaniu od innych dziedzin. 

 Skuteczność instytucji z zakresu materii prawa karnego winna być rozpatrywana  

w szerszym kontekście polityki społecznej przy analizie wielu czynników mogących mieć wpływ 

na poziom występowania danego przestępstwa w grupie wskazanej populacji733.  

Z punktu widzenia wskazanej zasady prawa karnego trzeba podnieść, iż istotna pozostaje relacja 

między np. art. 209 k.k. penalizującym czyn niealimentacji a przepisami k.p.c. w aspekcie 

egzekucji świadczeń alimentacyjnych (art. 1081 – art. 1088 k.p.c.), z uwzględnieniem również 

problematyki poruszonej we wspomnianej uprzednio u.p.o.u.a. 

Wydaje się, iż istotne byłoby przyjęcie - w ramach praktyki orzekania w przypadku 

przestępstwa niealimentacji – podstawowych zasad dotyczących tzw. sprawiedliwości naprawczej. 

Chodzi mianowicie o cztery filary wskazanej sprawiedliwości, jakimi są: 

- zasada życzliwości oraz solidarności międzyludzkiej; 

- zasada subsydiarności (czyli niezastępowanie innych w tym co mogą oni zrobić sami, niewy-

ręczania ich niejako „na siłę”); 

  
731 J. MAJEWSKI, O przemyślany, spójny system sankcji karnych, [w:] Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, 

red. T. DUKIET–NAGÓRSKA, Bielsko-Biała 2006, s. 54. Podobnie argumentuje M. SZCZEPANIEC, Rola mediów  

w kształtowaniu opinii społecznej na temat zjawiska przestępczości, «Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa  

i Prokuratury» 6.3/2012, s. 30. Wyżej wymieniona autorka zwraca uwagę na fakt, iż opinia społeczna w Polsce w 

znacznym stopniu kształtowana jest w wyniku oddziaływania w sferze mass mediów. W aspekcie zaś przestępczości 

istotnie zdeformowany przekaz skutkuje wzrostem liczby osób wyrażających wolę by politycy uchwalili bardziej 

punitywne przepisy karne, co ma z kolei przysporzyć im poklasku społecznego powiększonego elektoratu wyborczego.  
732 L. GARDOCKI, Wytyczne wymiaru sprawiedliwości czy praktyki sądowej? «PiP» 11/1980, s. 79. 
733 T. BOJARSKI, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2012, s. 28. 
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- zasada poszanowania praw człowieka; 

- zasada wsparcia jednostek słabszych (czyli osób, które to bez pomocy innych – nie  

mogłyby dalej egzystować)734.  

Każdorazowo należy podkreślić niezwykle istotne znaczenie opinii publicznej oraz postaw 

społecznych wobec zjawiska przestępczości, jak również zadań ograniczania przestępczości, 

których nie są w stanie spełnić organy państwowe (instytucje wyspecjalizowane). W doktrynie 

podkreśla się niebagatelną rolę tzw. niesformalizowanej kontroli społecznej, która wyraża się  

nie tylko w ramach deklarowanego potępienia określonych zachowań ludzkich, lecz również  

(a może przede wszystkim) w rzeczywistych reakcjach wobec ich sprawców735. Ponadto 

każdorazowo ustawodawca winien zastanowić się nad instytucją, której waga w zakresie 

odstręczania od popełniania przestępstw mogłaby być niezwykle szeroka, a o której wspomina 

 m.in. B. Hołyst, czyli instytucji tzw. „stoppersa” Wyżej wymieniony autor wspomina,  

m.in., iż „w Stanach Zjednoczonych przedsięwzięcie to miało starą tradycję w postaci „łowców 

głów”, którzy za dostarczenie – przed „oblicze sprawiedliwości” - przestępcy otrzymywali znaczną 

sumę. Model tej organizacji stanowiła Neighborhood Watch, czyli obserwacja sąsiedzka, mająca 

bardziej znaczenie prewencyjne (…) chodziło o to, by w gminach i szkołach zapobiegać 

popełnianiu przestępstw. Programy Crime Stoppers opracowywano w ścisłej współpracy z policją 

i lokalnymi mediami736”. Wydaje się, iż tego rodzaju aktywność mogłaby być istotna również przy 

rozpatrywaniu problemu zapobiegania przestępstwu niealimentacji. Niejednokrotnie zdarza się 

bowiem, że przy tego typu problematyce występują wcześniejsze konflikty na tle rodzinnym  

czy społecznym.  

Należy również zauważyć, że „rozwijanie opiekuńczych funkcji państwa, oprócz 

niezaprzeczalnych korzyści, płynących z tego typu działalności - może w razie braku 

dostatecznego umiaru generować zagrożenia - zwłaszcza w sferze moralnej. Takie 

niebezpieczeństwa mogą pojawić się m.in. w przypadku nadmiernego przejmowania przez 

państwo ciężarów związanych z wykonywaniem obowiązków alimentacyjnych”737. 

Warto również wskazać, że niezwykle ważna w kwestii niealimentacji byłaby zmiana 

  
734 M. PŁATEK, Wstęp I czyli o miejscu i roli sprawiedliwości naprawczej w systemie sprawiedliwości karnej, [w:] 

Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, red. M. PŁATEK, M. FAJST, Warszawa 2005, s. 20. 
735 O powyższym wspomina T. SZYMANOWSKI, Opinia społeczna w Polsce o zmianach prawa karnego, «PiP» 5 2007, 

s. 7. 
736 B. HOŁYST, Kryminologia, s. 1329.  
737 M. ANDRZEJEWSKI, op. cit., s.109. 
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postaw społecznych poprzez szeroko zakrojoną kampanię społeczną. Niestety w tym względzie 

należy podnieść, że prowadzenie postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych 

częstokroć może wywoływać - u osób pomagających dłużnikom alimentacyjnym w zakresie 

ukrywania swojego majątku – mylne przekonanie o zasadności takiego postępowania. Wydaje się 

bowiem, że komornicy sądowi nie cieszą się – co pozostaje stwierdzeniem niezwykle delikatnym 

– społecznym uznaniem. Inna mogłaby być optyka w przypadku przekazania egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych innym podmiotom niż komornicy sądowi. 

Ponadto warto byłoby się zastanowić nad dodatkową modyfikacją sankcji przewidzianych 

wobec pracodawcy w ramach k.p. Należy bowiem podkreślić, iż zgodnie  

z nowelizacją art. 283 k.p., która weszła w życie 1 grudnia 2020 r.738 kto wbrew obowiązkowi 

wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń 

na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy 

się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych 

z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze 

spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż trzy miesiące podlega karze grzywny od 1500 zł 

do 45 000 zł. W powyższym zakresie należałoby rozważyć rozciągnięcie unormowań  

z art. 282 § 3 k.p. również na osoby wykonujące m.in. pracę w oparciu o umowę – zlecenie czy 

umowę o dzieło (tym bardziej, iż w aktualnym stanie prawnym - od 1 stycznia 2021 r. - na 

podstawie art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) także umowa o dzieło musi 

zostać zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie warto zauważyć, iż obecnie 

Państwowa Inspekcja Pracy nie posiada uprawnień do przekształcania umów cywilnoprawnych  

w umowy o pracę (choć takie postulaty były wyrażane m.in. przez Głównego Inspektora Pracy  

w 2019 r.739). Biorąc pod uwagę powyższe tym bardziej zasadne byłoby rozciągnięcie kary 

grzywny z art. 282 § 3 k.p. również na osoby, które zawierają wprawdzie umowę cywilnoprawną, 

lecz czynią tak z uwagi na mniejsze obciążenia fiskalno – podatkowe i de facto 

zleceniobiorcy/przyjmujący powinni uzyskać status pracowników z uwagi na rzeczywiste 

spełnianie przesłanek z art. 22 k.p. (traktującego o stosunku pracy).  

Dodatkowo warto rozważyć wprowadzenie przepisu szczególnego w stosunku  

  
738 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.  
739 PIP chce prawa do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę ; 

https://www.prawo.pl/kadry/przeksztalcenie-umowy-cywilnoprawnej-w-umowe-o-prace-bedzie,480657.html  

[Dostęp: 2 października 2019 r.]. 

https://www.prawo.pl/kadry/przeksztalcenie-umowy-cywilnoprawnej-w-umowe-o-prace-bedzie,480657.html
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do przestępstwa niealimentacji oraz wobec części ogólnej k.k. traktującego o pomocnictwie  

(art. 18 k.k.). Nowy przepis dotyczyłby pracodawców (zleceniodawców czy zamawiających dane 

dzieło), którzy mają wiedzę w zakresie tego, iż na ich pracowniku (odpowiednio zleceniobiorcy 

czy podejmującym się wykonania danego dzieła) ciąży obowiązek alimentacyjny, a mimo  

to pomagają mu ukrywać swój majątek.  

Przepis nowego art. 209a § 1 k.k. mógłby brzmieć w następujący sposób „kto zatrudniając 

osobę zobligowaną do alimentacji pomaga jej w uchylaniu się od obowiązku alimentacji podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Następnie zaś można 

by dodać (art. 209a § 2 k.k.) analogiczne odesłanie do kwalifikowanej postaci przestępstwa 

niealimentacji, mianowicie – „w przypadku, w którym sprawca czynu określonego w ramach  

art. 209 § 1a naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb 

życiowych - zatrudniający osobę zobligowaną do alimentacji podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”.  

W dalszej kolejności warto byłoby dodać, w ramach następnej jednostki redakcyjnej -  

(art. 209a § 3 k.k.) „przepisy § 1 i 2 stosuje się, także, wobec tego, kto zawierając umowę 

cywilnoprawną z osobą zobligowaną do alimentacji pomaga jej w uchylaniu się od obowiązku 

alimentacji”. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 19 § 1 k.k. sąd wprawdzie wymierza karę za 

podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo, niemniej tego 

typu regulacja (łac. superfluum) mogłaby dodatkowo zilustrować szczególne znaczenie jakie  

do popełnienia tego przestępstwa przykłada ustawodawca740.  

Jednocześnie pozytywnie należy ocenić wprowadzenie do polskiego porządku 

normatywnego – na mocy wielokrotnie wspominanej - ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych podwyższenia z 2 000 zł do 5 000 zł 

wysokości grzywny wymierzanej przez komornika pracodawcy, który nie wykonuje obowiązków 

związanych z egzekucją świadczeń alimentacyjnych (prowadzoną w stosunku do zatrudnionego 

pracownika); również zasadne741 pozostaje ustawowe zwolnienie od egzekucji jedynie 50% kwot 

  
740 Istniejącym w ramach k.k. przykładem swoistego superfluum (różnie ocenianym przez doktrynę prawnokarną)  

jest m.in. art. 200b k.k. w zw. z treścią art. 255 § 1 k.k. oraz art. 255 § 3 k.k. - Ł. ROSIAK, Propagowanie  

lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim, «Zeszyty Prawnicze» 20.1/2020, s. 111.  
741 Na powyższe zwraca uwagę również E. DAWIDZIUK, Raport z działalności Zespołu do spraw alimentów, s. 5;  

W dokumencie tym wskazano, iż część nowych regulacji, uchwalonych w ramach tzw. pakietu alimentacyjnego 

odpowiada oczekiwaniom Zespołu do spraw alimentów 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20Zespo%C5%82u%20ds.%20Aliment%C3%B3w%20za%20201

8%20rok.pdf [Dostęp: 15 lipca 2019 r.]. 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20Zespo%C5%82u%20ds.%20Aliment%C3%B3w%20za%202018%20rok.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20Zespo%C5%82u%20ds.%20Aliment%C3%B3w%20za%202018%20rok.pdf
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diet przysługujących z tytułu podróży służbowych (w konfiguracji w której to egzekucja ma na 

celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów). Dodatkowo z aprobatą trzeba przyjąć, iż 

wprowadzono zmiany (obowiązujące począwszy od 1 grudnia 2020 r.) w obszarze k.p. – zgodnie  

z którymi dopuszczenie dłużnika alimentacyjnego do pracy „na czarno” (bez odprowadzania 

składek ubezpieczeniowych) zagrożone zostało grzywną w wymiarze od 1 500 zł aż do 45 000 zł.  

Nie ulega wątpliwości, że bezkarne pozostawałoby pomocnictwo nieumyślne742. Warto 

bowiem wskazać, że pomocnictwa do popełnienia przestępstwa można dopuścić się w zamiarze 

bezpośrednim lub ewentualnym; czyli pomocnik, udzielając pomocy bezpośredniemu sprawcy, 

chce, aby popełnił on konkretne przestępstwo, albo też przewidując możliwość jego popełnienia, 

na to się godzi743.  

Należy równocześnie podnieść, że w zgodnie z treścią art. 37a k.k. jeżeli ustawa przewiduje 

zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą lat ośmiu – sąd może zamiast tej kary 

orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w treści art. 34 § 1a pkt 1 k.k.  

(tj. obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne)  

lub w dyspozycji art. 34 § 1a pkt 4 k.k. (obowiązek potrącania od 10% do 25% wynagrodzenia  

za pracę w stosunku miesięcznym na wskazany przez sąd - cel społeczny). Wydaje się, iż zasadnym 

byłoby rozważenie możliwości modyfikacji tego przepisu poprzez redukcję ram stosowania 

przepisu, np. w ramach zmniejszenia dopuszczalnej wysokości górnej sankcji lub poprzez 

wyłączenie pewnych kategorii przestępstw – np. rozdziału XXVI k.k. (w tym przestępstwa 

stypizowanego w ramach art. 209 k.k.) spod możliwości zastosowania przez sąd art. 37a k.k.  

W doktrynie prawnokarnej wskazuje się bowiem, iż wzmiankowany przepis stanowi przykład 

dyrektywy pozwalającej na orzekanie zamiennych kar wolnościowych w przypadku występków o 

średnim ciężarze gatunkowym744. W tym też zakresie należałoby zastanowić się nad faktem  

czy przestępstwo wskazane przez ustawodawcę w ramach dyspozycji art. 209 k.k. nie zasługuje  

na wyłącznie spoza zakresu zastosowania normy art. 37a k.k. 

 Jednocześnie interesujące wydaje się stopniowe zwiększanie roli mediacji745 – także  

  
742 R. ZAWŁOCKI, Komentarz do art. 18 k.k., [w] Kodeks karny. Część ogólna. Art. 1 – 116, red. M. KRÓLIKOWSKI,  

R. ZAWŁOCKI, Warszawa 2017, Legalis/el. 
743 K. EICHSTAEDT, P. GAŁECKI, A. DEPKO, Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w 

sprawach karnych, Warszawa 2012, s. 71. 
744 T. KACZMAREK, Komentarz do art. 37a k.k., [w:] Nauka o karze. Sądowy wymiar kary,  

red. T. KACZMAREK, Wrocław 2017, system informacji prawnej Legalis/el.  
745 A. TOMBEK – KNIGAWKA, W. KOTOWSKI, Dlaczego kieruję sprawy do postępowania mediacyjnego,  

«Prok. i Pr.» 3/2011, Legalis/el. 
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w sprawach karnych (promowanie tej formy alternatywnego rozwiązania konfliktu stało się istotne 

szczególnie w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2)746. Mediacja może stanowić 

skuteczny środek załagodzenia konfliktu, gdzie pokrzywdzonym pozostaje oznaczona osoba 

fizyczna; tego typu instytucja pozostaje pomocna w sytuacji unormowania relacji  

np. między rodzicami dziecka, poprzez chociażby zawarcie ugody w sferze uiszczania alimentów 

na rzecz uprawnionego przy jednoczesnej redukcji wymiaru kary albo nawet jej całkowitym 

braku747. Wprawdzie zasadne pozostaje stanowisko, iż mediacja pozostaje fakultatywna748 a do jej 

przeprowadzenia wymagana jest zgoda stron postępowania (w myśl dyspozycji art. 23a § 1 k.p.k.), 

niemniej wprowadzane winny być mechanizmy obligatoryjnego dążenia przez sąd do zawarcia 

mediacji (zwłaszcza w sprawach wnioskowych, w których to nie występuje posiedzenie 

pojednawcze – opisane w art. 489 – art. 496 k.p.k. - pojawiające się przy przestępstwach ściganych 

z oskarżenia prywatnego749).  

Statystyki w sposób wyraźny wskazują, iż liczba spraw zakończonych w wyniku mediacji 

sukcesywnie (co do zasady) wzrasta (obrazuje to tabela oraz wykres poniżej).  

Postępowania w sprawach karnych w sądach powszechnych zakończone w wyniku 

mediacji750.  

Rok Liczba spraw 

1998 10 

1999 366 

2000 771 

2001 786 

  
746 Mediacja ratunkiem dla sądów i prawników? Adwokaci apelują o danie jej szansy ; 

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/mediacja-ratunkiem-dla-sadow-apel-adwokatow-z-ora-w-

warszawie,500159.html ; [Dostęp: 16 maja 2020 r.]; Ministerstwo sprawiedliwości stawia na mediację ; 

https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/305139888-Ministerstwo-sprawiedliwosci-stawia-na-mediacje.html ; [Dostęp: 

17 maja 2020 r.] ; Alimenty? Koronawirus rozdaje karty; https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/alimenty-w-dobie-

koronawirusa-opinia-adwokat-agnieszki-juchno,500393.html ; [Dostęp: 23 maja 2020 r.] 
747 A. SITARSKA, Przemoc w rodzinie a mediacja, «Prok. i Pr.» 1/2006, Legalis/el. 
748 Postanowienie Izby Karnej SN z 12 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt III KK 562/17 (Legalis nr 1781182).  
749 Jedynie na marginesie należy podnieść, że w doktrynie wskazuje się, iż „bezprzedmiotowe pozostaje sięganie przez 

ustawodawcę do etycznie wzniosłych pojęć, jeśli w praktyce stosowania prawa miałyby one zostać wyjałowione ze 

swojej aksjologicznej treści”, w konfiguracji, w której to przeproszenie, przebaczenie i pojednanie wymagają 

osobistego zaangażowania sprawcy lub pokrzywdzonego. Na powyższe zwraca uwagę G. MAROŃ, Przeproszenie, 

przebaczenie i pojednanie w polskim prawie karnym – wybrane aspekty, «Prok. i Pr.» 3/2020, s. 32. 
750 Mediacje karne w latach 1998 – 2018 i w pierwszym półroczu 2019 r.; https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-

statystyczna/opracowania-wieloletnie/ ; [Dostęp: 16 maja 2020 r.].  

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/mediacja-ratunkiem-dla-sadow-apel-adwokatow-z-ora-w-warszawie,500159.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/mediacja-ratunkiem-dla-sadow-apel-adwokatow-z-ora-w-warszawie,500159.html
https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/305139888-Ministerstwo-sprawiedliwosci-stawia-na-mediacje.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/alimenty-w-dobie-koronawirusa-opinia-adwokat-agnieszki-juchno,500393.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/alimenty-w-dobie-koronawirusa-opinia-adwokat-agnieszki-juchno,500393.html
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/
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2002 1 021 

2003 1 858 

2004 3 569 

2005 4 440 

2006 5 052 

2007 4 178 

2008 3 892 

2009 3 714 

2010 3 480 

2011 3 254 

2012 3 254 

2013 3 696 

2014 3 770 

2015 4 046 

2016 3 713 

2017 4 100 

2018 3 859 

I półrocze 2019  1 967 
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Warto uwypuklić, iż występek niealimentacji pozostaje – w znacznej mierze - 

przestępstwem wnioskowym (art. 209 § 2 k.k. w zw. z art. art. 209 § 3 k.k.). Biorąc pod uwagę 

powyższe pozytywny wynik przeprowadzonej mediacji może skutkować cofnięciem przez 

pokrzywdzonego wniosku o ściganie (wynika to z dyspozycji art. 12 § 3 k.p.k.), co w konsekwencji 

umożliwia (przy braku sprzeciwu odpowiednio prokuratora albo sądu – w zależności od etapu 

postępowania) bądź zaniechanie skierowania aktu oskarżenia do sądu bądź umorzenie  

tego postępowania (na podstawie dyspozycji art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.)751.  

Jednocześnie należy zaakcentować, iż interesującym rozwiązaniem pozostaje świadczenie 

pomocy m.in. osobom pokrzywdzonym przestępstwem przez tzw. Fundusz Sprawiedliwości752. 

Warto zaznaczyć, że chociażby w 2018 r. wspomniany fundusz zajmował się organizowaniem  

pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów  

czy finansowaniem okresowych dopłat do m.in. bieżących zobowiązań czynszowych i opłat  

za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał. Zasadniczo osoba pokrzywdzona winna 

udać się do okręgowego ośrodka lub lokalnego punktu pomocy pokrzywdzonym  

  
751 P. GENSIKOWSKI, Komentarz do art. 23a k.p.k., [w:] D. DRAJEWICZ (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. 

Komentarz. Art. 1 – 424, Warszawa 2020, Legalis/el. 
752 Powołanego na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. poz. 1760; tekst jedn. 

z 20 marca 2019 r., Dz. U. poz. 683).  
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i uprawdopodobnić, że na jej szkodę popełniono przestępstwo753. Wydaje się, iż tego typu 

strukturalna pomoc pozostaje właściwa i winna być stopniowo rozszerzana o bardziej szczegółowe 

elementy uwzględniające określone stany faktyczne.  

 Należy zauważyć, że idealnym prawem byłoby takie, które to mogłoby być przez obywateli 

odczytywane w sposób intuicyjny. Tego rodzaju konstatacje można w sposób odpowiedni 

zilustrować na przykładzie funkcjonowania spółki. Bowiem dopóki wszystko  

w obrębie danej struktury organizacyjnej działa w sposób właściwy, brak jest konieczności sięgania 

do konkretnych przepisów prawnych. Dopiero wówczas, gdy pojawiają się problemy, gdy brak jest 

możliwości ich rozstrzygnięcia należy skonfrontować dany stan faktyczny ze stanem prawnym. 

Znaczny problem pojawia się w sytuacji, w której to nawet obowiązujące przepisy nie są w stanie 

udzielić satysfakcjonującej ochrony prawnej. Wówczas często ustawodawca dokonuje korekty 

stanu prawnego. Częstokroć jest to korekta wielokrotna i niekiedy zbyt częsta by obywatele mogli 

w pełni zapoznać się ze wszystkimi zmianami754.  

Na zakończenie warto przytoczyć sformułowanie ukute przez Jana Pawła II755, iż prawo 

jest rozporządzeniem rozumu, nadanym dla dobra wspólnego i publicznie obwieszczonym  

dla dobra tego, kto zachowuje pieczę nad wspólnotą756.  

Nawet bowiem najbardziej kazuistyczne teksty aktów prawnych oraz surowe  

i jednocześnie nieuchronne sankcje karne mogą zawieść w sytuacji, w której to w danej 

społeczności dominować będzie deficyt empatii i przeświadczenie o przyzwoleniu na atakowanie 

istotnych dóbr społecznych, takich jak m.in. dobro dzieci (przekładające się  

w konsekwencji na perspektywę całego społeczeństwa). Nieumiejętność wypracowania 

mechanizmów wewnętrznej samodyscypliny oraz przyzwolenie na wyrządzanie krzywdy osobom 

znajdującym się wokół nas - zawsze skutkuje moralną deprecjacją wartości ogółu zbiorowości  

nie tyle tylko jako obywateli, lecz przede wszystkim jako ludzi.  

 

 

 

 

  
753 Informacja uzyskana 10 maja 2019 r. od U. Dubejko z Departamentu Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa 

Sprawiedliwości (DFS-III.082.20.2019).  
754 Ma to miejsce np. w zakresie u.p.d.o.f.  
755 JAN PAWEŁ II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 139. 
756 Lex est quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata.  
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Summary of the PhD dissertation 

"Analysis of the crime of non-alimentation in Polish law". 

 

The dissertation (consisting of an introduction, eight chapters and a conclusion) analyzes 

the issue of the crime of non-maintenance in Polish law, both in the historical aspect and in terms 

of currently binding solutions. 

The present study draws attention to the fact that the contemporary typification of the 

above-mentioned offence is still (despite far-reaching changes under the Act on amending the 

Polish Penal Code of 23 March 2017, Journal of Laws, item 952) inadequate in light of the 

problems permanently faced by persons entitled to alimony who are unable to meet their basic 

living needs due to the failure of obliged persons to fulfil their duty of care (consisting in paying 

for the maintenance of their next of kin or other persons to whom they are obliged to care).  

At the same time it should be pointed out that the social essence of the problem of alimony, 

legislative changes, as well as the debt collector's apprenticeship completed by the author of this 

dissertation and many years of experience in the area of enforcement of alimony were the basis for 

the construction of this dissertation.  

Within the framework of the introduction to the dissertation in question, it has been justified 

why the material means are the condition of proper fulfillment of the basic needs of life, it has been 

pointed out how important the equal contribution to the development of the family remains in the 

scope of satisfying these elementary needs, as well as the argumentation has been presented in the 

aspect of rationalizing the criminalization of the transgression of child neglect. It also contains, 

among others, information in the sphere of the research problem, the aim of the work, as well as 

the adopted methodology.  

Within the framework of the first chapter the conditions of non - maintenance before the 

domestic codification were indicated, and then the historical conditions of non - maintenance were 

presented in the Polish penal codes (the Penal Code of 1932, the Penal Code of 1969, the currently 

binding Penal Code, as well as in the aspect of the amendment of the Penal Code of 23 March 

2017). 

In the second chapter of this dissertation the problem of different ways of viewing the object 

constituting the protected good is indicated. For the designation of the object of the crime defines 

what - socially important - value under criminal law remains protected from attack. By protected 
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good we understand that which has a social value, which the criminal prohibition protects and the 

offender attacks. Every crime must demonstrate some object of protection (protected good); its 

absence makes the criminal prohibition an empty norm, and committing a crime an impossibility. 

In order to recognize whether in a particular case a person remains a victim in accordance with 

Article 49 § 1 of the Code of Penal Procedure. it is of fundamental importance to precisely indicate 

the object of protection of a given provision of substantive criminal law, the elements of which 

should be exhausted by the act which is the essence of specific proceedings. It is of fundamental 

importance for the proper determination of the circle of victims manifests itself in indicating the 

object of protection of the criminal law norm.   

 It seems that it is the duty of care that remains fundamental from the point of view of the 

object of the crime of non-maintenance. In the sphere of Article 209 § 2 of the Penal Code, in turn, 

the object of protection seems to be the proper satisfaction of the needs of the entitled person.  

Chapter three of this dissertation analyzes the subject matter of the crime (i.e., there are 

subchapters such as the evasion of evasion of the maintenance obligation as a causative act, the 

sources of the maintenance obligation, the scope of maintenance, unjustified failure to meet the 

maintenance obligation, justified failure to meet the maintenance obligation, the psychological 

attitude of the perpetrator, a historical condition of persistent evasion, partial realization of the 

benefit, meeting the needs of the beneficiary thanks to factors other than alimony versus the fact 

of fulfilling the elements of the crime of failure to maintain, the State's support in ensuring the 

maintenance costs of the person entitled to alimony, the situation of exemption from the obligation 

to provide material care, the scope of elementary needs in life). Among significant changes in the 

subject matter of the act, which have been modified as a result of the amendment, the following 

should be mentioned removal of the temporal marker of "persistence" in case of evading the 

obligation by the perpetrator from fulfilling his/her duty. For the fact remains that a person cannot 

be held criminally responsible for the lack of objective possibilities to fulfil the maintenance 

obligation. 

In the fourth chapter of this dissertation attention is paid to the configuration of the 

concurrence of regulations. In some types of crimes, such as the crime of non-maintenance, 

determining whether the same person commits one or more crimes is problematic. Additionally,  

In the case when the perpetrator in the same period of time fails to support several people - 

this criterion (in the form of temporal and spatial compactness) would indicate that only one act 
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can be attributed to him. The assessment of the crime of non-maintenance supports the assumption 

that the perpetrator commits as many acts as many persons harmed by his/her actions or lack thereof 

(in the desired direction). It is worth noting that Article 209 of the Penal Code as well as an article 

300 § 2 of the Penal Code are often the logical consequence of the perpetrator's passivity and 

disregard for the surrounding legal order. It should be noted that for the enforcement  

of maintenance payments, legislators have provided a slightly different model of proceedings than 

the typical for most other entities. 

In the fifth chapter of this dissertation an attempt was made to determine the so-called 

optimal sanction for a perpetrator of a crime of nonpayment. It seems that an adequate solution is 

the application of the penalty of restriction of liberty together with. 

It seems that an adequate solution is the application of the penalty of restriction of liberty 

together with the imposition of certain obligations on the perpetrator of this crime. It would not be 

advisable to impose on the perpetrator of the crime of nonpayment of rent, which would include 

not only a fine, but also the penalty of restriction of liberty (in one of its two forms), namely the 

deduction of 10% to 25% of the remuneration for work per month for a social purpose designated 

by the court. 

Within chapter six, modes of prosecution are presented. It seems that the construction of 

the prosecution of the crime of non-payment based on the victim's motion remains misguided. It is 

not difficult to imagine that the perpetrator exerts significant pressure on the entitled person not to 

file a notice of the possibility of committing an offence under Article 209 of the Penal Code.  

It would therefore be reasonable to adopt solutions allowing for the implementation of a kind  

of automatism in the reaction of relevant public institutions within the framework of submitting 

appropriate notifications about the possibility of committing an offence from Article 209  

of the Penal Code.  

Chapter seven of the dissertation analyses the obligation to notify the family court; it points 

to the dispositions of Article 572 of the Code of Civil Procedure, where the legislator has 

distinguished this type of obligation in certain cases. The dispositions of Article 572 of the Code 

of Civil Procedure were indicated, where the legislator distinguished this type of obligation in 

certain cases about it the guardianship court. It is pointed out that this obligation rests primarily on 

such entities as civil registry offices, courts, prosecutors, notaries, bailiffs, self-government and 

government administration organizations, police authorities, educational institutions, social 
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guardians as well as organizations and institutions taking care of children or mentally ill persons. 

Nevertheless, although the provision of Article 572 of the Code of Civil Proceedings does not 

contain specific sanctions covering behavior different from the previously presented disposition, 

for violation of this statutory obligation a given entity may be held liable whether criminal or tort 

liability. 

Among the conclusions of chapter eight there are postulates de lege lata and postulates  

de lege ferenda in the aspect of possible modifications of legal regulations aimed at increasing the 

effectiveness of enforcement of alimony benefits.  

As far as the postulates de lege lata are concerned, the doubts in interpretation  

of the provision have been stressed. The provision stating that the prosecution of the crime of non-

alimony takes place at the request of, inter alia, the authority taking action against the maintenance 

debtor. The point is the phrase indicating the fact that the prosecution of the crime specified in 

Article 209 § 1 of the Penal Code and Article 209 § 1a of the Penal Code is prosecuted on the 

application of an aggrieved party, a social welfare body or an authority which takes action against 

the maintenance debtor. The authority taking action against the maintenance debtor is the court 

enforcement authority, i.e. the bailiff. In this regard, it should also be noted that, in fact, from the 

justification of the draft amendment of the Penal Code Act of 23 March 2017, it is not clear whether 

the intention of the legislator is to give judicial officers the power to demand the prosecution of the 

maintenance debtor as part of the criminal proceedings for the crime styled in the disposition of 

Article 209 of the Penal Code. 

Moreover, it has been stressed that it would be advisable to consider whether in the 

framework of the current system of obligations imposed on the perpetrator of an offence it is 

worthwhile to implement a new institution of the obligation imposed on the perpetrator  

- by introducing another penal measure to the Penal Code concerning the prohibition of the use of 

social networking sites. On the one hand, such an amendment would be justified by the lack of 

possibility to impose such a ban as e.g. using social networking sites in the current catalog of penal 

measures - although certain interpretation possibilities are ascribed to the disposition of Article 72 

of the Penal Code. - concerning the list of possible obligations within the framework of suspended 

sentence execution (Article 72 § 1 point 7 of the Penal Code, i.e. "refraining from spending time 

in particular environments or places", the wording "place" e.g. as a "place" in the area of the Internet 

is an important area for interpretation). On the other hand, the legitimacy of the introduction of this 
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type of penal measure would be advisable due to the fact that the Internet (in which social 

networking sites play a significant role) has become an important element in the daily functioning 

of a large number of citizens in our country. 

Additionally, it was raised that shortly after the entry into force of the Act of 23 March 2017 

on the amendment of the Penal Code began to appear reports of problems related to the practical 

interpretation of the amending provisions by individual district courts in Poland. However, from 

the received from the Ministry of Justice, however, it appears that due to the type of changes made 

to the Penal Code - by the amendment to the Penal Code of 23 March 2017. - individual courts 

were de facto obliged to consider the application of the rule referred to as lex mitior, specified in 

the framework of Article 4 of the Penal Code. The Ministry of Justice indicated that when deciding 

on the issue of depenalization, the court may not by no means limit itself to verifying whether the 

description of the act attributed to the particular offender in the judgment was limited to stating 

that the maintenance obligation arose from the act, but should also determine whether this 

obligation remained specific, as to the amount. Then, in a situation in which such an issue is 

positively determined, together with a finding as to the existence of the total amount of arrears 

required by the law, it is impossible to accept that, under the new law, the act covered by the 

judgment is no longer a criminal offence and the conviction is erased. by operation of law (as 

stipulated by Article 4 § 4 of the Penal Code). 

Among the postulates de lege ferenda, the following proposals should be pointed out,  

e.g. introduction into the Code of Penal Procedure of a new type of a prohibited act consisting in 

e.g. evading  

The first one is a criminal offence of evading the obligation to pay alimony to a lesser extent 

than the one described in Article 209 § 1 of the Penal Code. Moreover, it seems that a more 

significant modification of Art. 9 Section 2 of the Act on Assistance to Persons Entitled to Alimony 

would be justified. and increase the amount authorizing to receive benefits from the alimony fund 

(perhaps by correlating the threshold authorizing the award of benefits from the alimony fund with, 

for example, a rate of 75% of the amount of each minimum remuneration). Despite two 

modifications (made under the Act on amending certain laws in order to improve the effectiveness 

of enforcement of alimony benefits and related to the state of the epidemic through the Act of 30 

April 2020 on amending certain laws on protective measures in connection with the spread of the 

SARS-CoV-2 virus), it should be noted that raising the income threshold to PLN 900 is still 
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insufficient, especially when compared with the successively increasing minimum remuneration. 

The introduction of the full "zloty for zloty" principle (i.e. an extension of the scope of the  

(and thus extending the scope of Art. 9 sec. 2b of the Act on Assistance to Persons Entitled to 

Alimony).  

Against the background of the Ordinance of the Minister of Justice on the Organizational 

and Orderly Rules of Execution of Prison Punishment of 21 December 2016, it would be worth 

considering the addition of the disposition of § 58a stipulating that the transfer of a convicted 

person obliged to provide maintenance to another penal institution takes place in the event that 

there is no possibility of employing the convict in a given penitentiary unit.  

Moreover, a useful solution could be the introduction of a kind of "anti-crisis shield" for 

persons entitled to alimony through the adoption of a law The Act on Immediate Alimony - which 

could be a kind of remedy for the time for the time of occurrence of such extraordinary 

circumstances as e.g. coronavirus pandemic. 

The conclusion summarizes the essence of the dissertation in question. It was stressed that 

each case of non-payment of alimony is a significant disturbance of the social order of the 

surrounding world and all citizens are indirectly affected by the deficit in payment of due alimony 

benefits. It was pointed out, inter alia, that unfortunately the average monthly number of recipients 

of benefits paid by the alimony fund continues to grow. At the same time, it was raised that 

expenditure on benefits from the alimony fund in 2019 fell to 1 136 000 PLN (which confirms the 

thesis of decreasing the amount of money spent on benefits from the alimony fund). It was 

emphasized that the effectiveness of institutions of criminal law should be considered in a broader 

context of social policy, analyzing many factors that may affect the level of occurrence of a given 

crime in the indicated population. It was pointed out that it would be worth considering 

modification of sanctions against employers under the Polish Labour Code. It should also be 

considered whether - in specific cases - the crime indicated by the legislator in the disposition of 

Article 209 of the Penal Code does not deserve exclusion from the scope of application of the 

standard of Article 37a of the Penal Code.  

Additionally, it was emphasized that it seems legitimate to gradually increase the role of 

mediation in criminal cases. This is because mediation can be an effective means of mitigating 

conflicts where the wronged party is a designated natural person; this type of institution is helpful 

in a situation where, for example, relations between the parents of a child are normalized through 
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an agreement on payment of alimony for the benefit of an entitled person with a simultaneous 

reduction of the penalty or even its total absence. 

At the same time, it was emphasized that an interesting solution is the provision of 

assistance to, among others, persons wronged by crime by the so-called Justice Fund. It was pointed 

out that the fund organizes and finances legal aid,  

The fund organizes and finances legal aid, including alternative methods of conflict 

resolution, and finances periodic payments to, among others, current rent obligations and payments 

for heating, electricity, gas, water, and fuel.  

At the same time, it was emphasized that even the most casuistic legal texts and high and 

inevitable criminal sanctions may fail in a situation where there is a prevailing lack of empathy in 

the community and a conviction that to attack important social goods, such as the well-being  

of children (which in the perspective of society as a whole). The inability to develop mechanisms 

of internal self-discipline and the consent to inflict harm on those around us will always result in 

the moral depreciation of the value of the whole community, not only as citizens, but above all as 

human beings. 

 

KEY WORDS: offence of non-alimony payment, creditor, unsatisfied claims, criminal law, 

judicial execution, jurisdiction, social cost, the penal code, persistence, criminal sanction, 

amendment, stubbornness, evasion, maintenance obligation, alimony fund, history, crime. 
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TOMBEK – KNIGAWKA A., KOTOWSKI W., Dlaczego kieruję sprawy do postępowania mediacyjnego, 

«Prok. i Pr.» 3/2011, Legalis/el., 

UTRAT - MILECKI J., Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006, 

WARYLEWSKI J., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV 

kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001, 

WARYLEWSKI J., Prawo Karne. Część Ogólna, Warszawa 2012, 

WARYLEWSKI J., Wymiar sprawiedliwości karnej w Polsce – diagnoza statystyczno kryminalna 

wybranych aspektów, [W:] Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga jubileuszowa 

profesora Lecha Gardockiego, red. Z. JĘDRZEJEWSKI, M. KRÓLIKOWSKI, Z. WIERNIKOWSKI,  

S. ŻÓŁTEK, Warszawa 2014, 

WAŻNY A., Stosowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary w wypadkach 

wyroków wydanych w trybie tzw. skazania bez rozprawy, «PROK. I PR.» 12/2012, Legalis/el., 

WĄSEK A., Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. 

Komentarz do art. 117-221, red. A. WĄSEK, R. ZAWŁOCKI, Warszawa 2010, 

WĄSIK J., Przestępcy z art. 201 kodeksu karnego, «NP» 18.11/1962, 

WĘGLOWSKI M., O zaskarżalnosci postanowienia o przedstawieniu, «PROK. I PR.» 11/2013, 

Legalis/el., 

WIDACKI J., Poligraf czy wariograf? «Problemy Kryminalistyki» 294.4/2016, 

WIERCIŃSKI J., Komentarz do art. 27 k.r.o., [W:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,  

red. J. WIERCIŃSKI, Warszawa 2014, Lex/el., 

WIERCIŃSKI J., Komentarz do art. 138 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,  

red. J. WIERCIŃSKI, Warszawa 2014, Lex/el., 
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WIŚNIEWSKI T., Komentarz do art. 398 2 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, 

Tom II. Artykuły 367-505 37 k.p.c., red. H. DOLECKI, T. WIŚNIEWSKI, Warszawa 2011, 

WOJCIECHOWSKA J., Art. 202 Rozpowszechnianie pornografii, [w:] Przestępstwa przeciwko 

wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci  

i nietykalności cielesnej. Rozdziały XXIII, XXIV, XXV i XXVII kodeksu karnego,  

red.  B. KUNICKA-MICHALSKA, J. WOJCIECHOWSKA, Warszawa 2001, 

WOJCIECHOWSKI J., Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Rozdział XXVII Kodeksu 

karnego. Komentarz, Warszawa 2000, 

WOLAK G., Prawo małżonka rozwiedzionego do renty rodzinnej, «Jurysta» 270.4/2017, 

WOLSKA–WRONA K., Kryminalizacja prostytucji dziecięcej – odpowiedzialność klienta. 

Perspektywa polska, [w:] Ochrona dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym 

traktowaniem w celach seksualnych. Publikacja Pokonferencyjna, Warszawa 2010, 

WOLTER W., O czynie jako działaniu lub zaniechaniu przestępnym, «PiP» 5-6/1956, 

WOLTER W., Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie przepisów części ogólnej 

kodeksu karnego z 1969 r., Warszawa 1973, 

WOŹNIAK A., WRZOSEK R., Kara mieszana (łączona) – kontrowersje wokół jej stosowania, «IUS 

NOVUM» 3.2017, Legalis/el., 

WÓJCIK J., Przestępstwa Komputerowe. Część I. Fenomen Cywilizacji, Warszawa 1999, 

WRÓBEL W., ZOLL A., Polskie Prawo Karne. Część Ogólna, Kraków 2013, 

ZAJĄCZKOWSKA – BURTOWY J., BURTOWY M., O kryminalizacji tzw. alienacji rodzicielskiej,  

«PROK. I PR.» 4/2020, Warszawa 2020, Legalis/el., 

ZALEWSKI W., Komentarz do art. 43c k.k., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz,  

red. M. KRÓLIKOWSKI, R. ZAWŁOCKI, Warszawa 2017, Legalis/el., 

ZAWISTOWKI D., Komentarz do art. 739 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 

Tom IV. Artykuły 730-1088 k.p.c., red. H. DOLECKI, T. WIŚNIEWSKI, Warszawa 2011, 

ZAWŁOCKI R., Komentarz do art. 300 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz. 

Art. 222-316, red. M. KRÓLIKOWSKI, R. ZAWŁOCKI, Warszawa 2017, Legalis/el., 

ZAWŁOCKI R., Komentarz do art. 18 k.k. [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Art. 1 – 116,  

red. M. KRÓLIKOWSKI, R. ZAWŁOCKI, Warszawa 2017, Legalis/el., 

ZGOLIŃSKI I., Komentarz do art. 43 k.k.w., [w:] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz,  

red. J. LACHOWSKI, Warszawa 2018, Legalis/el., 
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ZOLL A., Przestępstwa podobne, «PiP» 3/1974, 

ZOLL A., Materialne określenie przestępstwa w projekcie kodeksu karnego, [w:] S. WALTOŚ 

Stanisław, Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, 

Kraków 1993, 

ŻÓŁTEK S., Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego.  

Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego, Warszawa 2017, 

ŻYWUCKA-KOZŁOWSKA E., Kara ograniczenia wolności po 1.7.2015 r., «EP» 10.10/2014. 
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Wykaz przytoczonego orzecznictwa  

(w kolejności powzięcia poszczególnych rozstrzygnięć). 

 

1. Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 14 listopada 1957 r. w sprawie o sygn. akt IV KO 

2/57 (OSNCK 1958 nr 4, poz. 36, Legalis nr 212620),  

2. Wyrok SN z 29 sierpnia 1958 r. w sprawie o sygn. akt IV K 303/58 (OSPiKA 1960,  

poz. 47, s. 102), 

3. Uchwała całej Izby SN z 27 lipca 1959 r. w sprawie o sygn. akt VI KO 78/59 (OSNCK 

1960 nr 2, poz. 18; Legalis nr 507181, Lex nr 115742), 

4. Postanowienie Izby Karnej SN z 13 sierpnia 1959 r. w sprawie o sygn. akt VI KO 31/59 

(KZS 2010 nr 9A, poz. 214, Legalis nr 291896),  

5. Wyrok Izby Karnej SN z 8 grudnia 1962 r. w sprawie o sygn. akt V K 721/62 (OSNKW 

1963 nr 11, poz. 200, Legalis nr 518620),  

6. Postanowienie Izby Cywilnej SN z 14 września 1965 r. w sprawie o sygn. akt III CR 162/65 

(OSNCP 1966 nr 7-8, poz. 120, s. 54, Legalis nr 12420), 

7. Uchwała składu siedmiu sędziów Izby Karnej SN z 18 czerwca 1966 r. w sprawie  

o sygn. akt VI KZP 10/66 (OSNKW 1966 nr 8, poz. 80, Legalis nr 291898), 

8. Uchwała Izby Karnej SN z 7 stycznia 1967 r. w sprawie o sygn. akt VI KZP 46/66 (OSNKW 

1967 nr 5, poz. 40, Legalis nr 537623), 

9. Uchwała składu siedmiu sędziów Izby Karnej SN z 3 maja 1967 r. w sprawie o sygn. akt 

VI KO 54/64 (OSNKW 1967 nr 10, poz. 98, Legalis nr 537680), 

10. Wyrok SN z 22 sierpnia 1968 r. w sprawie o sygn. akt V KRN 444/68 (OSPiKA 1972,  

nr 2, poz. 35, s. 81-82), 

11. Wyrok SN z 28 sierpnia 1968 r. w sprawie o sygn. akt II CR 286/68 (Legalis nr 13644),  

12. Wyrok Izby Karnej SN z 24 listopada 1970 r. w sprawie o sygn. akt V KRN 437/70 

(OSNKW 1971 nr 3, poz. 37; Legalis nr 14974, Lex nr 18196), 

13. Wyrok Izby Karnej SN z 20 lipca 1971 r. w sprawie o sygn. akt V KRN 259/71 (OSNPG 

1971 nr 12, poz. 239, Legalis nr 15568),  

14. Uchwała Izby Cywilnej SN z 1 lipca 1974 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 41/74 (OSNCP 

1975 nr 5, poz. 76, Legalis nr 18131),  

15. Wyrok Izby Cywilnej SN z 19 maja 1975 r. w sprawie o sygn. akt III CRN 55/75 (OSNCP 
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1976 nr 6, poz. 133, Legalis nr 18770),  

16. Wytyczne wymiaru sprawiedliwości SN z 9 czerwca 1976 r. w sprawie o sygn. akt  

VI KZP 13/75 (OSNKW 1976 nr 7-8, poz. 86, Legalis nr 19478), 

17. Uchwała składu siedmiu sędziów Izby Cywilnej SN (zasada prawna) z  

16 kwietnia 1977 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 14/77 (OSNCP 1977 nr 7, poz. 106, 

Legalis nr 20021),  

18. Uchwała Izby Cywilnej SN z 26 kwietnia 1977 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 24/77 

(OSNCP 1977 nr 10, poz. 181, Legalis nr 20039),  

19. Uchwała składu siedmiu sędziów Izby Cywilnej SN (zasada prawna)  

z 11 października 1980 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 37/80 (OSNCP 1981 nr 4,  

poz. 48, Legalis nr 22268),  

20. Uchwała SN z 21 listopada 1980 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 53/80 (OSNCP 1981  

nr 5, poz. 74, Legalis nr 22347), 

21. Uchwała SN z 8 stycznia 1982 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 58/81 (OSNCP 1982  

nr 5-6, poz. 70, Legalis nr 22932),  

22. Uchwała składu siedmiu sędziów SN Izby Cywilnej i Administracyjnej (zasada prawna)  

z 27 listopada 1986 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 40/86 (OSNCP 1987 nr 5-6, poz. 71, 

Legalis nr 25614), 

23. Wyrok Izby Wojskowej SN z 6 lutego 1987 r. w sprawie o sygn. akt WR 17/87 (OSNKW 

1987 nr 7-8, poz. 64, Legalis nr 25708),  

24. Wyrok Izby Karnej SN z 27 marca 1987 r. w sprawie o sygn. akt V KRN 54/87 (OSNPG 

1987 nr 8, poz. 103, Legalis nr 25779),  

25. Postanowienie Izby Cywilnej i Administracyjnej SN z 9 września 1987 r. w sprawie o sygn. 

akt III CRN 233/87 (OSNCP 1989 nr 10, poz. 161; Legalis nr 25963, Lex nr 3490),  

26. Wyrok Izby Karnej SN z 21 października 1987 r. w sprawie o sygn. akt V KRN 271/87 

(OSNPG 1988 nr 7, poz. 67, Legalis nr 26015),  

27. Uchwała składu siedmiu sędziów Izby Cywilnej SN z 24 maja 1990 r. w sprawie o sygn. 

akt III CZP 21/90 (OSNCP 1990 nr 10-11, poz. 128, Legalis nr 26975),  

28. Uchwała składu siedmiu sędziów Izby Cywilnej SN z 30 kwietnia 1991 r. w sprawie o sygn. 

akt III CZP 10/91 (OSNCP 1991 nr 8-9, poz. 101; Legalis nr 27321, Lex nr 3647),  

29. Uchwała składu siedmiu sędziów Izby Karnej SN z 17 czerwca 1993 r. w sprawie o sygn. 
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akt I KZP 4/93 (OSNKW 1993 nr 7-8, poz. 39, Legalis nr 28135), 

30. Wyrok Izby Karnej SN z 6 lipca 1993 r. w sprawie o sygn. akt II KRN 105/93 (OSNKW 

1993 nr 9-10 poz. 57, Legalis nr 28158), 

31. Wyrok SN z 2 marca 1995 r. w sprawie o sygn. akt II KRN 9/95 (KZS 1995, Nr 7-8,  

poz. 35), 

32. Wyrok Izby Karnej SN z 9 maja 1995 r. w sprawie o sygn. akt III KRN 29/95 (OSNKW 

1995 nr 9-10, poz. 64, s. 70; Legalis nr 29274, Lex nr 20769),  

33. Wyrok Izby Karnej SN z 27 lutego 1996 r. w sprawie o sygn. akt II KRN 200/95  

(Prok. i Pr. 1996, nr 10, poz. 8), 

34. Postanowienie Izby Karnej SN z 17 kwietnia 1996 r. w sprawie o sygn. akt II KRN 204/96 

(KZS 2012 nr 3A, poz. 493, Legalis 510020),  

35. Wyrok SA w Poznaniu z 16 grudnia 1996 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 407/96 

(orzeczenia.ms.gov.pl, OSA 1997 nr 4, poz. 18, s. 25; Legalis nr 34174, Lex nr 30197), 

36. Wyrok Izby Karnej SN z 1 października 1997 r. w sprawie o sygn. akt IV KKN 297/97 

(Prok. i Pr. 1998, nr 2, poz. 4, Legalis nr 43311, Lex nr 32252), 

37. Postanowienie Izby Karnej SN z 6 listopada 1997 r. w sprawie o sygn. akt II KKN 277/96 

(KZS 2012 nr 3A, poz. 477, Legalis nr 44794), 

38. Wyrok SA w Lublinie z 26 lutego 1998 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 15/98 

(orzeczenia.ms.gov.pl, OSALub 1998 nr 2, poz. 17, s. 26, Legalis nr 34400),  

39. Wyrok Izby Cywilnej SN z 5 maja 1998 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 242/98 (Legalis  

nr 358594), 

40. Wyrok SA w Lublinie z 4 czerwca 1998 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 73/98 

(orzeczenia.ms.gov.pl, OSA 1998 nr 4, poz. 25, Legalis nr 34424), 

41. Postanowienie SA w Krakowie z 16 września 1998 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 165/98 

(orzeczenia.ms.gov.pl, KZS 1998 nr 11, poz. 28, Legalis nr 288890),  

42. Wyrok Izby Cywilnej SN z 26 listopada 1998 r. w sprawie I CKN 898/97 (Legalis  

nr 338471, Lex nr 1215599),  

43. Postanowienie SA w Gdańsku z 11 sierpnia 1999 r. w sprawie o sygn. akt II AKo 199/99 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 48210, Lex nr 42876), 

44. Postanowienie Izby Cywilnej SN z 5 lipca 2000 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 765/00 

(Legalis nr 210856),  
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45. Wyrok Izby Karnej SN z 5 stycznia 2001 r. w sprawie o sygn. akt V KKN 259/00 (OSNKW 

2000 nr 9-10, poz. 83; Legalis nr 48464, Lex nr 43440),  

46. Wyrok SA w Katowicach z 26 października 2000 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 274/00 

(KZS 2001 nr 3, poz. 45, s. 25, Legalis nr 70677),  

47. Wyrok Izby Karnej SN z 5 stycznia 2001 r. w sprawie o sygn. akt V KKN 504/00 (OSNKW 

2001 nr 7-8, poz. 57, s.29, Legalis nr 49723),  

48. Wyrok SA w Łodzi z 18 stycznia 2001 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 241/00 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Prok. i Pr. 2002 nr 9, poz. 200; Legalis nr 54956, Lex nr 54979), 

49. Postanowienie Izby Karnej SN z 20 kwietnia 2001 r. w sprawie o sygn. akt V KKN 47/01 

(OSNKW 2001 nr 7-8, poz. 54, s. 13; Legalis nr 50021, Lex nr 476625),  

50. Wyrok SA w Łodzi z 2 sierpnia 2001 r. w sprawie o sygn. akt Aka 113/01 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 54647, Lex nr 52308),  

51. Postanowienie SA w Lublinie z 12 września 2001 r. w sprawie o sygn. akt  

II AKo 161/01 (orzeczenia.ms.gov.pl, OSA 2001, nr 12, poz. 90; Legalis nr 51630,  

Lex nr 49346), 

52. Wyrok Izby Karnej SN z 14 grudnia 2001 r. w sprawie o sygn. akt  

II KKN 37/01 (Prok. i Pr. 2002 nr 9, poz. 5, Legalis nr 54948, Lex nr 51602), 

53. Wyrok Izby Karnej SN z 17 stycznia 2002 r. w sprawie o sygn. akt II KKN 45/01 (Legalis 

nr 59411, Lex nr 53020), 

54. Wyrok Izby Karnej SN z 27 lutego 2002 r. w sprawie o sygn. akt IV KKN 474/01 (Legalis 

nr 66194, Lex nr 564847),  

55. Uchwała Izby Karnej SN z 28 marca 2002 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 6/02 (OSNKW 

2002 nr 5-6, poz. 31, s. 17, Legalis nr 52753),  

56. Wyrok Izby Karnej SN z 6 maja 2002 r. w sprawie o sygn. akt V KK 10/02 (Legalis  

nr 59514, Lex nr 53910), 

57. Wyrok Izby Karnej SN z 16 maja 2002 r. w sprawie o sygn. akt III KK 189/02 (Legalis  

nr 356001, Lex nr 53327), 

58. Wyrok SA w Lublinie z 11 lipca 2002 r. w sprawie o sygn. akt II Aka 143/02  

(orzeczenia.ms.gov.pl, OSA 2003 nr 4, poz. 29, Legalis nr 56588),  

59. Wyrok SA w Lublinie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  

z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie o sygn. akt AUa 588/12 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis  
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nr 704894),  

60. Wyrok z 20 września 2002 r. Izby Karnej SN w sprawie o sygn. akt V KKN 112/01, (Prok. 

i Pr. 2003 nr 2, poz. 1, Legalis nr 56137, Lex nr 55225),  

61. Postanowienie Izby Karnej SN z 14 października 2002 r. w sprawie o sygn. akt  

II KKN 409/00 (Legalis nr 59796, Lex nr 56089), 

62. Wyrok Izby Karnej SN z 14 stycznia 2003 r. w sprawie o sygn. akt II KKN 273/01 (KZS 

2003 nr 8, poz. 17, s. 10, Legalis nr 58667),  

63. Wyrok SN z 3 lipca 2003 r. w sprawie o sygn. akt II KK 125/03 (Legalis nr 58198,  

Lex nr 151989), 

64. Uchwała Izby Karnej SN z 26 listopada 2003 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 32/03  

(KZS 2003 nr 12, poz. 3, s. 5, Legalis nr 59874), 

65. Postanowienie Izby Karnej SN z 6 stycznia 2004 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 276/03 

(OSNwSK 2004 nr 1, poz. 29, Legalis nr 100396),  

66. Uchwała Izby Karnej SN z 21 maja 2004 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 4/04 (OSNKW 

2004 nr 5, poz. 48, s. 12, Legalis nr 62925),  

67. Postanowienie SN z 3 czerwca 2004 r. w sprawie o sygn. akt V KK 37/04 (OSNKW 2004, 

nr 7-8, poz. 73, s. 29, Legalis nr 64560),  

68. Wyrok Izby Karnej SN z 19 października 2004 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 316/04 

(OSNwSK 2004 nr 1, poz. 1841, Legalis nr 140020, Lex nr 163165), 

69. Postanowienie SA w Katowicach z 12 stycznia 2005 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 1/05 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Prok. i Pr. 2006 nr 1, poz. 25, s. 14, Legalis nr 72677), 

70. Wyrok SA w Katowicach z 13 stycznia 2005 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 455/04 

(orzeczenia.ms.gov.pl, OSAKat 2005 nr 1, poz. 4, Legalis nr 71610, Lex nr 147203), 

71. Orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z 4 czerwca 2005 r. w sprawie o sygn. akt 

WSD 35/04 (www.wsd.adwokatura.pl, Legalis nr 1522493),  

72. Wyrok Izby Karnej SN z 3 lipca 2007 r. w sprawie o sygn. akt III KK 144/07 (Legalis  

nr 165627, Lex nr 307769),  

73. Postanowienie SO w Tarnowie z 8 kwietnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt  

III Kow 1460/07 (orzeczenia.ms.gov.pl, KZS 2008 nr 5, poz. 102, Legalis nr 108511),  

74. Wyrok Izby Karnej SN z 4 września 2008 r. w sprawie o sygn. akt II KK 221/08 (OSNwSK 

2008 nr 1, poz. 1755; Legalis nr 123492, Lex nr 449029),  

http://www.wsd.adwokatura.pl/
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75. Wyrok SN z 8 grudnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt V KK 277/08 (OSNwSK 2008  

nr 1, poz. 2524; Legalis nr 303267, Lex nr 531405),  

76. Wyrok TK z 22 września 2009 r. w sprawie o sygn. akt P 46/07 (Dz. U. nr 159, poz. 1261, 

s. 12293-12293, Legalis nr 169902),  

77. Wyrok Izby Karnej SN z 27 października 2009 r. w sprawie o sygn. akt II KK 45/09 

(OSNwSK 2009 nr 1, poz. 2122; Legalis nr 453449),  

78. Wyrok Izby Karnej SN z 19 maja 2010 r. w sprawie o sygn. akt V KK 74/10 (OSNwSK 

2010 nr 1, poz. 1051; Legalis nr 385395, Lex nr 584784),  

79. Wyrok Izby Karnej SN z 9 listopada 2011 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 321/11 (OSNwSK 

2011 nr 1, poz. 2050; Legalis nr 499656, Lex nr 1044059),  

80. Wyrok Izby Karnej SN z 29 maja 2012 r. w sprawie o sygn. akt II KK 106/12 (OSNKW 

2012 nr 10, poz. 107, s. 46; Legalis nr 492192, Lex nr 1223801),  

81. Wyrok Izby Karnej SN z 11 lipca 2012 r. w sprawie o sygn. akt II KK 179/12 (Legalis  

nr 517568; Lex nr 1219289), 

82. Wyrok SA w Białymstoku I Wydział Cywilny z 31 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt  

I ACa 504/11 (orzeczenia.ms.gov.pl, OSAB 2013 nr 1, s. 17, Legalis nr 665846),  

83. Wyrok WSA z siedzibą w Łodzi z 31 stycznia 2013 r. w sprawie o sygn. akt  

II SA/Łd 927/12 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1168896),  

84. Wyrok SA w Krakowie I Wydział Cywilny z 28 marca 2013 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 

183/13 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 999291), 

85. Wyrok SR w Jędrzejowie, VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą we Włoszczowie  

z 5 listopada 2013 r. w sprawie o sygn. akt VII K 559/13 (orzeczenia.ms.gov.pl), 

86. Wyrok SR w Bielsku Podlaskim, II Wydział Karny z 7 lutego 2014 r. w sprawie o sygn. akt 

VIII Ka 497/13 (orzeczenia.ms.gov.pl), 

87. Postanowienie Izby Karnej SN z 6 listopada 2013 r. w sprawie o sygn. akt V KK 322/13, 

(Legalis nr 742135),  

88. Wyrok SO w Kielcach, IX Wydział Karny-Odwoławczy z 23 kwietnia 2014 r.  

w sprawie o sygn. akt IX Ka 139/14 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 2048768), 

89. Wyrok SO w Białymstoku VIII Wydział Karny-Odwoławczy z 28 sierpnia 2014 r.  

w sprawie o sygn. akt VIII Ka 272/14 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1979558), 

90. Wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z 22 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt II Ca 
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507/14 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 2083119),  

91. Wyrok SR w Białymstoku z 2 października 2014 r. w sprawie o sygn. akt 

 IV RC 364/14 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1219023),  

92. Wyrok SA w Katowicach z 19 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt V ACa 495/14 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1163557),  

93. Wyrok SO w Olsztynie z 26 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt VI RCa 250/14 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1983642),  

94. Postanowienie SN z 10 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt III KK 388/14  

(KZS 2015 nr 4, poz. 26, Legalis nr 1180446, Lex nr 1621351),  

95. Wyrok SO w Olsztynie z 21 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt VI RCa 293/14 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1984276, Lex nr 1646036),  

96. Wyrok Izby Karnej SN z 3 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 294/14 (KZS 2015 

nr 5, poz. 46, Legalis nr 1180613, Lex nr 1640264), 

97. Wyrok WSA z siedzibą we Wrocławiu z 17 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt  

IV SA/Wr 565/14 (Legalis nr 1275527, Lex nr 1683091),  

98. Wyrok Izby Karnej SN z 5 marca 2015 r. w sprawie o sygn. akt III KK 414/14 (KZS 2015 

nr 6, poz. 14, Legalis nr 1231789, Lex nr 1665592), 

99. Wyrok WSA z siedzibą w Kielcach z 8 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt  

II Sa/Ke 231/15 (Legalis nr 1261590, Lex nr 1760248),  

100. Wyrok SR we Wrocławiu z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt III RC 259/14 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1186738, Lex nr 2164015),  

101. Wyrok SA w Białymstoku, II Wydział Karny z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt 

II AKa 62/15 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1263333, Lex nr 1730142), 

102. Postanowienie SA w Łodzi I Wydział Cywilny z 25 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. akt 

I ACz 946/15 (orzeczenia.ms.gov.pl, OSAŁdz 2016 nr 2, poz. 20; Legalis  

nr 1537771, Lex nr 2180691),  

103. Wyrok SO w Poznaniu, IV Wydział Karny Odwoławczy z 10 lipca 2015 r. w sprawie o 

sygn. akt IV Ka 592/15 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 2113462, Lex nr 1837600), 

104. Wyrok SA w Gdańsku I Wydział Cywilny z 15 lipca 2015 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 

205/15 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1326275, Lex nr 1785280),  

105. Wyrok III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SA w Szczecinie  
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z 8 października 2015 r. w sprawie o sygn. akt III AUa 650/15 (Legalis nr 1359637,  

Lex nr 2096233),  

106. Postanowienie Izby Karnej SN z 29 października 2015 r. w sprawie o sygn. akt II KK 

288/15 (KZS 2017 nr 1, poz. 12, Legalis nr 1360068, Lex nr 1918814),  

107. Postanowienie SR w Dzierżonowie, II Wydział Karny z 3 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. 

akt II Kp 412/15 (orzeczenia.ms.gov.pl, Lex nr 1993506), 

108. Postanowienie Izby Karnej SN z 30 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 23/15 

(OSNKW 2016 nr 5, poz. 29, s. 27, Legalis nr 1413004, Lex nr 2015196),  

109. Wyrok SR w Kielcach z 30 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt III RC 270/16 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Lex nr 2269129), 

110. Wyrok SA we Wrocławiu, II Wydział Karny z 16 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt II 

Aka 7/16 (orzeczenia.ms.gov.pl, KZS 2016 nr 10, poz. 73, Legalis nr nr 1445826, Lex  

nr 2025526), 

111. Wyrok I Wydziału SA w Katowicach z 12 stycznia 2017 r. w sprawie o sygn. akt  

I ACa 754/16 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 1575691, Lex nr 2231147), 

112. Postanowienie składu siedmiu sędziów Izby Karnej SN z 26 kwietnia 2017 r. w sprawie  

o sygn. akt I KZP 1/17 (OSNKW 2017 nr 6, poz. 33, s. 22, Legalis nr 1587087,  

Lex nr 2276670), 

113. Wyrok Izby Karnej SN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II KK 222/17 (Prok. i Pr. 

2017 nr 10, poz. 4, Legalis nr 1650950, Lex nr 2337346), 

114. Wyrok Izby Karnej SN z 18 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt III KK 422/17 (KZS 

2018 nr 6, poz. 27; Legalis nr 1692536, Lex nr 2390674), 

115. Wyrok Izby Karnej SN z 7 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt II KK 211/17 (Legalis 

nr 1706407, Lex nr 2417590), 

116. Wyrok IV Wydziału Karnego SR dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie  

z 1 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt IV K 652/17 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis  

nr 2146294, Lex nr 2460325), 

117. Postanowienie Izby Karnej SN z 12 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt III KK 562/17 

(Legalis nr 1781182),  

118. Wyrok Izby Karnej SN z 25 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt II KK 221/18 (Prok. i Pr. 

2019 nr 1, poz. 6, Legalis nr 1808080; Lex nr 2523025), 



Strona 283 z 296 

 

119. Postanowienie Izby Karnej SN z 29 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt  

IV KS 35/18 (Legalis nr 1871069, Lex nr 2612836).  

120. Postanowienie Izby Karnej SN z 20 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt  

I KZP 17/18 (OSNKW 2019 nr 4, poz.  22 s. 22; Legalis nr 1894899,  

Lex nr 2644422), 

121. Postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z 3 kwietnia 2019 r.  

w sprawie o sygn. akt I NSNk 2/19 (Legalis nr 1897860, Lex nr 2649782), 

122. Postanowienie Izby Karnej SN z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 329/18 

(Legalis nr 1898179, Lex nr 2650251),  

123. Postanowienie Izby Karnej SN z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 418/18 

(Legalis nr 1923756, Lex nr 2675066),  

124. Postanowienie Izby Karnej SN z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 432/18 

(Legalis nr 1918885, Lex nr 2657503),  

125. Postanowienie Izby Karnej SN z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 433/18 

(Legalis nr 1898246, Lex nr 2650266),  

126. Postanowienie Izby Karnej SN z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 442/18 

(Legalis nr 1899247, Lex nr 2650271), 

127. Postanowienie Izby Karnej SN z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 525/18 

(Legalis nr 1898248, Lex nr 2650197),  

128. Postanowienie Izby Karnej SN z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 537/18 

(Legalis nr 1898245, Lex nr 2650280), 

129. Postanowienie Izby Karnej SN z 9 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 506/18 

(Legalis nr 1935448, Lex nr 26577079), 

130. Postanowienie Izby Karnej SN z 9 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 510/18 

(Legalis nr 1935450, Lex nr 2677046),  

131. Postanowienie Izby Karnej SN z 9 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 538/18 

(Legalis nr 1935453, Lex nr 2677169),  

132. Postanowienie Izby Karnej SN z 16 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt  

IV KK 470/18 (Legalis nr 1919239, Lex nr 2657477), 

133. Postanowienie Izby Karnej SN z 16 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt  

IV KK 471/18 (Legalis nr 1919236, Lex nr 2657423), 
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134. Postanowienie Izby Karnej SN z 16 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt  

IV KK 486/18 (Legalis nr 1919240, Lex nr 2657449), 

135. Wyrok Izby Karnej SN z 22 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt III KS 16/19 (Legalis nr 

1921772, Lex nr 2671210), 

136. Postanowienie Izby Karnej SN z 5 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt III KK 172/18 

(Legalis nr 1967605, Lex nr 2690311),  

137. Postanowienie Izby Karnej SN z 6 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt III KK 226/18 

(Legalis nr 1958776, Lex nr 2687778), 

138. Postanowienie Izby Karnej SN z 13 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 346/18 

(Legalis nr 1940245, Lex nr 2684200),  

139. Postanowienie Izby Karnej SN z 19 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt III KK 283/18 

(Legalis nr 1972412, Lex nr 2692717), 

140. Postanowienie Izby Karnej SN z 4 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt III KK 476/18 

(Legalis nr 1971921, Lex nr 2692702), 

141. Postanowienie Izby Karnej SN z 5 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt III KK 300/18 

(Legalis nr 2253801, Lex nr 2743845), 

142. Wyrok SA we Wrocławiu z 15 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt II AKz 755/18 

(orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 2280107, Lex nr 2772214), 

143. Wyrok SR w Toruniu II Wydział Karny z 27 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt II K 

891/19 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 2314895, Lex nr 2924698), 

144. Wyrok SR w Toruniu II Wydział Karny z 6 marca 2020 r. w sprawie o sygn.  

akt II K 2/20 (orzeczenia.ms.gov.pl, Legalis nr 2327783, Lex nr 2930990), 

145. Postanowienie Izby Karnej SN z 25 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt I KZP 4/20 

(OSNKW 2020 nr 7 poz. 28, Legalis nr 2373094, Lex nr 3021540), 

146. Postanowienie Izby Karnej SN z 25 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 611/19 

(Legalis nr 2479756, Lex nr 3054698).  
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Wykaz źródeł internetowych  

(w kolejności uzyskania dostępu). 

 

❖ Raporty, oceny, uwagi: 

1) Kancelaria Senatu – Biuro Analiz i Dokumentacji, Opinia o ustawie budżetowej na rok 

2016 (druk senacki nr 76); 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3375/plik/oe-244_inter.pdf , 

[Dostęp: 16 października 2016 r.],  

2) Stanowisko z 24 września 2016 r. stowarzyszenia «Alimenty to nie prezenty» przesłane do 

Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach konsultacji społecznych projektu nowelizacji art. 

209 k.k., 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289962/12379345/12379348/dokument247577.pdf ; 

[Dostęp: 17 października 2016 r.],  

3) Uwagi z 30 września 2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny 

wystosowane przez SN; 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289962/12379351/12379354/dokument248191.pdf ; 

[Dostęp: 29 października 2016 r.],  

4) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów w 2014 r., 

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%

20rodzinna/fundusz%20alimentacyjny/Informacja%20o%20realizacji%20ustawy%20o%

20pomocy%20osobom%20uprawnionym%20 

do%20alimentow%20w%202014%20r..pdf; [Dostęp: 8 listopada 2016 r.],  

5) raport – dłużnik alimentacyjny, BIG InfoMonitor, nr 3, październik 2016; 

https://www.big.pl/download/alimenty/raport_dluznik_alimentacyjny_pazdziernik_2016.p

df?utm_source=facebook&utm_medium=post ; [Dostęp: 21 maja 2017 r.], 

6) Ocena skutków regulacji Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu 

Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów pracy; 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//517/12297800/12430502/12430503/dokument286437.pdf 

; [Dostęp: 28 kwietnia 2017 r.], 

7) Raport – dłużnik alimentacyjny, BIG InfoMonitor, nr 8, marzec 2018 r; 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3375/plik/oe-244_inter.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12289962/12379345/12379348/dokument247577.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12289962/12379351/12379354/dokument248191.pdf
https://www.big.pl/download/alimenty/raport_dluznik_alimentacyjny_pazdziernik_2016.pdf?utm_source=facebook&utm_medium=post
https://www.big.pl/download/alimenty/raport_dluznik_alimentacyjny_pazdziernik_2016.pdf?utm_source=facebook&utm_medium=post
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/517/12297800/12430502/12430503/dokument286437.pdf
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https://media.bik.pl/publikacje/read/387336/raport-dluznik-alimentacyjny-marzec-2018 ; 

[Dostęp: 14 stycznia 2019 r.],  

8) Raport – dłużnik alimentacyjny, BIG InfoMonitor, nr 9, lipiec 2018 r.; 

https://media.bik.pl/publikacje/read/397423/raport-dluznik-alimentacyjny-lipiec-2018 ; 

[Dostęp: 14 stycznia 2019 r.],  

9) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów w 2015 r., https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-

o-pomocy-osobom-uprawnionym-doalimentow ; [Dostęp: 10 lutego 2019 r., następnie 

dostęp: 17 maja 2020 r.],  

10) raport z działalności Zespołu do spraw alimentów za 2018 r.; 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20Zespo%C5%82u%20ds.%20Aliment

%C3%B3w%20za%20 2018%20rok.pdf; [Dostęp: 15 lipca 2019 r.], 

11) Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach, BIG InfoMonitor, 

marzec 2020 r., s.24; https://media.bik.pl/publikacje/att/1580472 ; [Dostęp: 29 kwietnia 

2020 r.],  

12) raport z działalności zespołu do spraw alimentów za 2019 r.; 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Sprawozdanie%20Zespołu%20ds.%20Alimentó

w%20BRPO.pdf ; [Dostęp: 5 maja 2020 r.]. 

 

❖ Uzasadnienia projektów aktów prawnych, sprawozdania z komisji, interpelacje: 

13) Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem w przedmiocie nowelizacji art. 209 k.k.; 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289962/12379351/12379352/dokument244851.pdf ; 

[Dostęp: 29 października 2016 r., następnie dostęp: 6 lutego 2017 r.], 

14) Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F8CC30EF2523AFC7C12580510032FAA0/%24Fi

le/931.pdf ; [Dostęp: 4 listopada 2016 r.],  

15) Projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks karny wykonawczy 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6136B6F9EA62AC9DC125804200323ED4/%24F

ile/887.pdf ; [Dostęp: 5 listopada 2016 r.],  

16) Uzasadnienie projektu ustawy k.k. z 23 marca 2017 r., 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24Fil

https://media.bik.pl/publikacje/read/387336/raport-dluznik-alimentacyjny-marzec-2018
https://media.bik.pl/publikacje/read/397423/raport-dluznik-alimentacyjny-lipiec-2018
https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-doalimentow
https://www.gov.pl/web/rodzina/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-doalimentow
https://media.bik.pl/publikacje/att/1580472
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Sprawozdanie%20Zespołu%20ds.%20Alimentów%20BRPO.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Sprawozdanie%20Zespołu%20ds.%20Alimentów%20BRPO.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12289962/12379351/12379352/dokument244851.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F8CC30EF2523AFC7C12580510032FAA0/%24File/931.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F8CC30EF2523AFC7C12580510032FAA0/%24File/931.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6136B6F9EA62AC9DC125804200323ED4/%24File/887.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6136B6F9EA62AC9DC125804200323ED4/%24File/887.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf
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e/1193.pdf ; [Dostęp: 17 listopada 2016 r., następnie: 27 stycznia 2017 r., 23 marca 2017 r., 

23 kwietnia 2017 r., 30 kwietnia 2017 r., 8 maja 2017 r.], 

17) projekt ustawy z 13 września 2016 r. o zmianie ustawy k.k.; 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289962/12379339/12379340/dokument244841.pdf ; 

[Dostęp: 13 października 2016 r., 17 listopada 2016 r.],  

18) Projekt rządowy w zakresie nowelizacji art. 209 k.k. przesłany do Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24Fil

e/1193.pdf ; [Dostęp: 6 lutego 2017 r.], 

19) Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1088EAE82027CF0EC12580D10040A78A/%24Fi

le/1314.pdf ; [Dostęp: 26 lutego 2017 r., następnie dostęp: 23 marca 2017 r.],  

20) Uzasadnienie projektu ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny; 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24Fil

e/1193.pdf ; [Dostęp: 16 kwietnia 2017 r.], 

21) Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach /nr 33/, posiedzenie z 23 lutego 

2017 r.; http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy8.nsf/wgskrnr/NKK-33 ; [Dostęp: 20 kwietnia 2017 

r.],  

22) Interpelacja nr 4651 z 9 maja 2012 r. skierowana do Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

planowanego skreślenia art. 209 k.k.; 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=626BD2A3 ; [Dostęp: 27 

maja 2017 r.],  

23) Uzasadnienie z 1 marca 2020 r. druku nr 265 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A327A8E6A5F134BFC125851E00782C2E/%24Fi

le/265.pdf [Dostęp: 24 marca 2020 r.], 

24) Przebieg procesu legislacyjnego (druk sejmowy nr 344 i 344a, Sejm IX kadencji); 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FFB1A01963B2E1EFC1258558

0031093C ; [Dostęp: 4 maja 2020 r.]. 

 

 

 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12289962/12379339/12379340/dokument244841.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1088EAE82027CF0EC12580D10040A78A/%24File/1314.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1088EAE82027CF0EC12580D10040A78A/%24File/1314.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88242DAE71B97187C12580A500613635/%24File/1193.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy8.nsf/wgskrnr/NKK-33
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=626BD2A3
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A327A8E6A5F134BFC125851E00782C2E/%24File/265.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A327A8E6A5F134BFC125851E00782C2E/%24File/265.pdf
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FFB1A01963B2E1EFC12585580031093C
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FFB1A01963B2E1EFC12585580031093C
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❖ Wskaźniki: 

25) Informacja o zaludnieniu jednostek penitencjarnych; 

https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka--biezaca ;  [Dostęp: 7 kwietnia 2017 r., 10 lutego 

2019 r., następnie dostęp: 11 maja 2020 r.],   

26) Inflacja bazowa; https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm ; 

[Dostęp: 14 stycznia 2021 r.], 

27) Stopa bezrobocia w Polsce; https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-

pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobociarejestrowanego-w-latach-1990-

2020,4,1.html [Dostęp: 20 kwietnia 2020 r., następnie dostęp: 16 maja 2020 r.], 

28) Alimenty – prawomocne orzeczenia przy rozwodach i poza rozwodami w latach 2015 – 

2018 i w pierwszym półroczu 2019 r.; Informacja z Wydziału Statystycznej Informacji 

Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa 

Sprawiedliwości; https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ ; 

[Dostęp: 16 maja 2020 r.], 

29) Mediacje karne w latach 1998 – 2018 i w pierwszym półroczu 2019 r.; 

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ ; [Dostęp: 16 maja 

2020 r.], 

30) Uchylanie się od alimentacji – statystyka; http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-

karny/przestepstwa-przeciwko-7/63509,Uchylanie-sie-od-alimentacji-art-209.html ; 

[Dostęp: 18 maja 2020 r.], 

31) Rozwody – wysokość orzeczonych alimentów w latach 2009 – 2018; 

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ ; [Dostęp: 19 maja 

2020 r.]. 

 

❖ Wokandy: 

32) sprawa o sygn. I NSNk 2/19 rozpoznana 3 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00; 

http://www.sn.pl/sprawy/sesjapdflib/wokanda_kmak-bapawy.pdf ; [Dostęp: 6 maja 2020 

r.],  

33)  sprawa o sygn. akt I NSNk 1/19 rozpoznana 3 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00; 

http://www.sn.pl/sprawy/sesjapdflib/wokanda_kmak-bapaxw.pdf ; [Dostęp: 6 maja 2020 

r.], 
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❖ Komunikaty resortowe: 

34) Program pracy więźniów przyjęty przez Sejm; 

https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8892,program-pracywiezniow-przyjety-przez-

sejm.html; [Dostęp: 16 kwietnia 2017 r.], 

35) Prezydent podpisał ustawę o skutecznym egzekwowaniu alimentów, 

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9330,prezydent-podpisal-ustawe-o-

skutecznym.html ;  [Dostęp: 16 maja 2017 r.],  

36) Dłużnicy alimentacyjni w Krajowym Rejestrze Zadłużonych; 

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11083,dluznicy-alimentacyjni-w-krajowym-

rejestrze.html ;  [Dostęp: 29 maja 2018 r.],  

37) Reforma kodeksu karnego; https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,14535,reforma-

kodeksu-karnego--bezpieczenstwo-dla.html; [Dostęp: 10 lutego 2019 r.]. 

 

❖ Pozostałe odnośniki internetowe: 

38) Skuteczne motywowanie dłużnika zwiększy ściągalność alimentów w Polsce;  

http://www.komornik.pl/?p=7998, [Dostęp: 15 października 2016 r.], 

39) List z 30 sierpnia 2016 r. wystosowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 

Rzecznika Praw Dziecka adresowany do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/kampania%20spo%C5%82eczna%20i%20Konf

ederacja%20Lewiatan.pdf ; [Dostęp: 16 października 2016 r.], 

40) Zespół Ekspertów ds. Alimentów – wspólna inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich i 

Rzecznika Praw Dziecka; https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zespol-ekspertow-ds-

alimentow-wspolna-inicjatywa-rzecznika-prawobywatelskich-i-rzecznika-praw ; [Dostęp: 

17 października 2016 r.],  

41) Komornicy: niepłacenie alimentów to przemoc ekonomiczna; 

http://www.rp.pl/artykul/1188003-Komornicy— nieplacenie-alimentow-to-przemoc-

ekonomiczna.html ; [Dostęp: 19 października 2016 r.],  

42) Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=15786 ; [Dostęp: 6 listopada 2016 r.],  

43) Pismo Krajowej Rady Komorniczej z 22 lutego 2017 r. (znak sprawy: KRK/V/31/17); 

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9330,prezydent-podpisal-ustawe-o-skutecznym.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9330,prezydent-podpisal-ustawe-o-skutecznym.html
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11083,dluznicy-alimentacyjni-w-krajowym-rejestrze.html
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http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/0E1775FB59287B13C12580D8005067DF/%24Fil

e/1193-001.pdf ; [Dostęp: 3 maja 2017 r.],  

44) Dane dotyczące komorników sądowych  ; https://www.komornik.pl/?page_id=189#menu ; 

[Dostęp: 4 maja 2017 r., następnie dostęp: 11 maja 2020 r.],   

45) 945 „alimenciarzy” odbywa dziś karę w Systemie Dozoru Elektronicznego; 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/945-alimenciarzy-odbywa-kare-w-systemie-dozoru-

elektronicznego ; [Dostęp: 5 maja 2020 r.],  

46) Eksperci: niealimentacja to przemoc względem dzieci, 

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1557136,Eksperci-Niealimentacja-to-

przemoc-wzgledem-dzieci ; [Dostęp: 19 maja 2017 r.]  

47) „Nauka nauką, a studenci gadu-gadu”; http://archiwum.rp.pl/artykul/938264-Nauka-

nauka-a-studenci-gadu-gadu.html ; [Dostęp: 27 maja 2017 r.],  

48) Jak zrujnować sobie życie z Facebookiem, http://life.forbes.pl/artykuly/sekcje/Styl-

zycia/jakzrujnowac-sobie-zycie-z-facebookiem,5518,1 ; [Dostęp: 27 maja 2017 r.],  

49) Kodeks Hammurabiego. Obowiązek alimentacyjny, 

http://www.pistis.pl/biblioteka/Hammurabiego%20kodeks.pdf ; [Dostęp: 27 maja 2017 r.],  

50) Justinian’s Law as it applied to women and families, 

http://www.womenintheancientworld.com/justinian's%20law.htm ; [Dostęp: 28 maja 2017 

r.],  

51) Zmiana przepisów o alimentach może doprowadzić przed sąd nawet urzędników; 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1018776,alimenty-egzekucja-nowe-przepisy.html ; 

[Dostęp: 28 maja 2017 r.], 

52) Alimentacyjna wpadka Ziobry. Niektórzy dłużnicy opuszczą więzienia; 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1048528,alimenty-ziobro-pieniadze-

wiezienie.html ; [Dostęp: 6 sierpnia 2017 r.],  

53) Sub iudice - Dekryminalimentacja, 

http://subiudice.blogspot.com/2017/06/dekryminalimentacja.html  ; [Dostęp: 6 sierpnia 

2017 r.], 

54) Skazani za długi alimentacyjne mogą wyjść na wolność. Może chodzić o tysiące osób; 

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-skazani-za-dlugi-alimentacyjne-moga-wyjsc-na-

wolnoscmoze-ch,nId,2404033 ; [Dostęp: 6 sierpnia 2017 r.],  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/0E1775FB59287B13C12580D8005067DF/%24File/1193-001.pdf
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55) PIP chce prawa do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę ; 

https://www.prawo.pl/kadry/przeksztalcenie-umowy-cywilnoprawnej-w-umowe-o-prace-

bedzie,480657.html  [Dostęp: 2 października 2019 r.], 

56) Komunikat w sprawie organizacji pracy kancelarii komorniczych w związku z epidemią 

koronawiursa SARSCoV-2; https://www.komornik.pl/?p=11833 ; [Dostęp: 24 marca 2020 

r.],  

57) Alimenty padły ofiarą kryzysu. Komornicy są bezradni; 

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1467412,zaleglosci-alimentacyjne-pieniadze-

komornicy.html ; [Dostęp: 7 kwietnia 2020 r.],  

58) Akcja „Resort Sprawiedliwości Pomaga” Miliony maseczek i inne środki do walki z 

koronawirusem; https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-

akcja-resort-sprawiedliwosci-pomagamiliony-maseczek-i-inne-srodki-do-walki-z-

koronawirusem ; [Dostęp: 22 kwietnia 2020 r.],  

59) Rzecznik praw dziecka apeluje: także dzieci potrzebują tarczy antykryzysowej, wprowadźcie 

alimenty natychmiastowe ; https://brpd.gov.pl/2020/04/24/rzecznik-praw-dziecka-apeluje-

takze-dzieci-potrzebuja-tarczyantykryzysowej-wprowadzcie-alimenty-

natychmiastowe/?fbclid=IwAR0RQz1PhI8NqTi2H7YRJ0E-

11bcWGEtTUIiC8SWXCJiCeT8mf2zpSqJno ; [Dostęp: 24 kwietnia 2020 r.],  

60) Alimenty „natychmiastowe” – RPO pyta, czy Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad 

ich wprowadzeniem; https://www.rpo.gov.pl/pl/content/alimenty-natychmiastowe-rpo-

pyta-czy-ms-dalej-pracuje ; [Dostęp: 29 kwietnia 2020 r.].,  

61) Koronawirus i alimenty natychmiastowe. RPO popiera postulaty Rzecznika Praw Dziecka; 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-i-alimenty-natychmiastowe-rpo-popiera-

postulaty-rzecznikapraw-dziecka ; [Dostęp: 29 kwietnia 2020 r.], 

62) RPO apeluje do MS o alimenty natychmiastowe; https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/rpo-

apeluje-o-alimentynatychmiastowe,499898.html ; [Dostęp: 29 kwietnia 2020 r.]., 

63) Kiedy zaczniemy uświadamiać ludziom krzywdę dzieci, które nie dostają alimentów? XI 

posiedzenie zespołu ekspertów ds. alimentów;  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zespol-

ekspertow-ds-alimentow-XI-posiedzenie;  

[Dostęp: 5 maja 2020 r.], 

64) Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, «n.ius» 6/05/2020; Legalis/el. 

https://www.prawo.pl/kadry/przeksztalcenie-umowy-cywilnoprawnej-w-umowe-o-prace-bedzie,480657.html
https://www.prawo.pl/kadry/przeksztalcenie-umowy-cywilnoprawnej-w-umowe-o-prace-bedzie,480657.html
https://www.komornik.pl/?p=11833
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1467412,zaleglosci-alimentacyjne-pieniadze-komornicy.html
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https://brpd.gov.pl/2020/04/24/rzecznik-praw-dziecka-apeluje-takze-dzieci-potrzebuja-tarczyantykryzysowej-wprowadzcie-alimenty-natychmiastowe/?fbclid=IwAR0RQz1PhI8NqTi2H7YRJ0E-11bcWGEtTUIiC8SWXCJiCeT8mf2zpSqJno
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https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/rpo-apeluje-o-alimentynatychmiastowe,499898.html
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zespol-ekspertow-ds-alimentow-XI-posiedzenie
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zespol-ekspertow-ds-alimentow-XI-posiedzenie


Strona 292 z 296 

 

[dostęp: 8 maja 2020 r.] 

65) Mediacja ratunkiem dla sądów i prawników? Adwokaci apelują o danie jej szansy; 

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/mediacja-ratunkiem-dla-sadow-apel-adwokatow-z-

ora-w-warszawie,500159.html ; [Dostęp: 16 maja 2020 r.], 

66) Ministerstwo sprawiedliwości stawia na mediację; https://www.rp.pl/W-sadzie-i-

urzedzie/305139888-Ministerstwo-sprawiedliwosci-stawia-na-mediacje.html ; [Dostęp: 17 

maja 2020 r.], 

67) Program praca dla więźnia; https://www.sw.gov.pl/dzial/program-pracy-wiezniow ; 

[Dostęp: 19 maja 2020 r.], 

68) Pandemia może pogorszyć ściągalność alimentów; https://media.bik.pl/informacje-

prasowe/499283/pandemia-moze-pogorszyc-sciagalnosc-alimentow ; [Dostęp: 20 maja 

2020 r.], 

69) Alimenty? Koronawirus rozdaje karty; https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/alimenty-w-

dobie-koronawirusa-opinia-adwokat-agnieszki-juchno,500393.html ; [Dostęp: 23 maja 

2020 r.], 

70) The Onion Router Project; https://www.torproject.org/ ; [Dostęp: 24 maja 2020 r.], 

71) Debt Collection Tactics: what is Skip Tracing? https://brownandjoseph.com/blog/what-is-

skip-tracing/ ; [Dostęp: 30 maja 2020 r.], 

72) A. KOCIEMBA, Reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem z art. 209 k.k. 

w sprawie przeciwko drugiemu z rodziców, «n.ius» 20/08/2020; Legalis/el. [dostęp: 21 

sierpnia 2020 r.], 

73) Podsumowanie prac Zespołu do spraw Alimentów; 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/podsumowanie-prac-zespolu-do-spraw-alimentow-rpo-

rpd ; [Dostęp: 26 sierpnia 2020 r.],  

74) K. WĄSOWSKI, Rozszerzenie systemu dozoru elektronicznego potrzebne jak nigdy; 

https://www.rp.pl/Opinie/311239971-Krzysztof-Wasowski-Rozszerzenie-Systemu-

Dozoru-Elektronicznego-potrzebne-jak-nigdy.html ; [Dostęp: 23 listopada 2020 r.], 

75) W. KOTOWSKI, Niealimentacja, a uprawnienia procesowe drugiego z rodziców,], «n.ius» 

02/12/2020 Legalis/el. [dostęp: 13 stycznia 2021 r.]. 
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❖ Najistotniejsze informacje uzyskane w trybie u.d.i.p. oraz ustawy o ponownym 

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego: 

 

76) z Ministerstwa Sprawiedliwości (informacja z 19 października 2016 r., udzielona na 

wniosek z 9 października 2016 r.) w aspekcie przedstawienia danych statystycznych  

w sferze przestępstwa niealimentacji;  

77) z Ministerstwa Sprawiedliwości (informacja z 2 sierpnia 2017 r., udzielona na wniosek  

z 14 czerwca 2017 r.) w przedmiocie przedstawienia aktualnych danych związanych  

z przestępstwem stypizowanym w art. 209 k.k. oraz ustosunkowania się do pojawiających 

się w przekazie medialnym doniesień w sferze pewnych problemów związanych  

z interpretacją zmodyfikowanych przepisów przez poszczególne S.R. co skutkowało 

deklaracjami o umorzeniu postępowań wykonawczych, skutkujących zwolnieniem  

z odbywania orzeczonej kary pozbawienia wolności (zapytano m.in. o to jaką liczbę prób 

zwalniania osób ukaranych za przestępstwo niealimentacji odnotowało do tej pory 

Ministerstwo Sprawiedliwości? czy prokuratorzy – w ramach monitoringu orzeczeń – 

zaskarżali ewentualne rozstrzygnięcia S.R. w przedmiocie wypuszczania skazanych 

wskutek nowelizacji art. 209 k.k. oraz czy rozważana jest dalsza modyfikacja przepisu 

dotyczącego przestępstwa niealimentacji?); 

78) od Rzecznika Praw Obywatelskich (informacja z 7 maja 2019 r. udzielona na wniosek  

z 26 kwietnia 2019 r.) w aspekcie bieżących rezultatów pracy Zespołu do spraw Alimentów 

(powołanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka), którego 

zadaniem jest poszukiwanie skutecznych i możliwych do wprowadzenia w życie 

rozwiązań, które to z jednej strony poprawiłyby skuteczność egzekucji alimentów,  

a z drugiej upowszechniły zasadę ich regulowania przez osoby zobowiązane; 

79) z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej (informacja z 9 maja 2019 r. udzielona 

na wniosek z 25 kwietnia 2019 r.) w aspekcie wydatków na świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, liczby świadczeniobiorców i liczby dłużników alimentacyjnych za okres 

2016 - 2018; 

80) z Ministerstwa Sprawiedliwości (informacja z 29 maja 2019 r. udzielona z uwagi na 

wniosek z 25 kwietnia 2019 r.) w aspekcie danych statystycznych gromadzonych przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz informacji o ewentualnie planowanych pracach 
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legislacyjnych dotyczących przestępstwa niealimentacji;  

81) z Fundusz Sprawiedliwości (informacja z 10 maja 2019 r. uzyskana na wniosek  

z 25 kwietnia 2019 r.).; 

82) z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej (informacja z 29 maja 2020 r. 

udzielona na wniosek z 15 maja 2020 r.) w aspekcie aktualnych wydatków na świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego, liczby świadczeniobiorców oraz liczby dłużników 

alimentacyjnych. 
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Spis tabel statystycznych oraz wykresów  

a) Tabele statystyczne: 

1) Uchylanie się od alimentacji (art. 209 k.k.); statystyka liczby wszczętych postępowań oraz 

liczby przestępstw stwierdzonych (s. 16-17),  

2) Liczba osób utrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego według wysokości 

zasądzonych alimentów (s. 19),  

3) Liczba osób otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego według statusu  

w rodzinie (s. 23-24),  

4) Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego według liczby osób 

uprawnionych w rodzinie (s. 32),  

5) Dłużnicy alimentacyjni - podział ze względu na wiek i płeć (s. 36), 

6) Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych i rodzinnych o alimenty i zmianę ich 

wysokości (poza alimentami orzeczonymi w trakcie rozwodu) od 2015 do pierwszego 

półrocza 2019 r. (s. 38),  

7) Prawomocne orzeczenia o alimenty przy sprawach rozwodowych od 2015 do pierwszego 

półrocza 2019 r. (s. 40),  

8) Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz o alimenty przy sprawach 

rozwodowych i zmianę ich wysokości od 2015 do pierwszego półrocza 2019 (s. 42-43),  

9) Rozwody małżeństw - łączna wartość zasądzonych alimentów (s. 67), 

10) Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w okresie styczeń 2010 – styczeń 2020  

(s. 132), 

11) Liczba osób otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego według wysokości 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego (s. 134-135),  

12) Działania podejmowane przez gminy w stosunku do dłużników oraz ich skuteczność  

(s. 136-137),  

13) Poziom inflacji w Polsce (s. 221), 

14) Kryterium dochodowe uprawniające do skutecznego ubiegania się o świadczenie  

z funduszu alimentacyjnego - netto/na osobę w rodzinie (s. 224-225),  

15) Dłużnicy alimentacyjni (s. 230-231),  

16) Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz przeciętna miesięczna liczba 

świadczeniobiorców (s. 231). 
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b) Wykresy:  

1) Uchylanie się od alimentacji (art. 209 k.k.); statystyka liczby wszczętych postępowań oraz 

liczby przestępstw stwierdzonych (s. 17),  

2) Liczba osób utrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego według wysokości 

zasądzonych alimentów (s. 19),  

3) Liczba osób otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego według statusu  

w rodzinie (s. 24),  

4) Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego według liczby osób 

uprawnionych w rodzinie (s. 33),  

5) Dłużnicy alimentacyjni - podział ze względu na wiek i płeć (s. 39),   

6) Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych i rodzinnych o alimenty i zmianę ich 

wysokości (poza alimentami orzeczonymi w trakcie rozwodu) od 2015 do pierwszego 

półrocza 2019 r. (s. 39),  

7) Prawomocne orzeczenia o alimenty przy sprawach rozwodowych od 2015 do I półrocza 

2019 r. (s. 41),  

8) Prawomocne orzeczenia w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz o alimenty przy sprawach 

rozwodowych i zmianę ich wysokości od 2015 do pierwszego półrocza 2019 (s. 43),  

9) Rozwody małżeństw - łączna wartość zasądzonych alimentów (s. 68),  

10) Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w okresie styczeń 2010 – styczeń 2020  

(s. 132), 

11) Liczba osób otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego według wysokości 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego (s. 135),  

12) Działania podejmowane przez gminy w stosunku do dłużników oraz ich skuteczność  

(s. 137), 

13) Poziom inflacji w Polsce (s. 222),  

14) Kryterium dochodowe uprawniające do skutecznego ubiegania się o świadczenie  

z funduszu alimentacyjnego - netto/na osobę w rodzinie (s. 225), 

15) Dłużnicy alimentacyjni (s. 231), 

16) Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz przeciętna miesięczna liczba 

świadczeniobiorców (s. 232).  


