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W moim zainteresowaniu pozostaje problematyka zaspokajania potrzeb dzieci 

uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz barier w realizacji tych uprawnień. 

Problem jest o tyle poważny, iż dotyczy ponad 299 tysięcy osób uchylających się od 

płacenia alimentów, a łączna kwota zadłużenia alimentacyjnego wynosi około 10, 1 mld zł 

(dane według BIG Info Monitor z lutego 2017 r.).

Istotnym zagadnieniem w tej materii jest skuteczność ścigania i osądzania sprawców 

przestępstwa niealimentacji, stypizowanego w art. 209 Kodeksu karnego.

W sprawie tej zwróciłem się w ubiegłym roku, między innymi do Przewodniczącego 

Krajowej Rady Sądownictwa.

Przewodniczący, w odpowiedzi z dnia 24 marca 2016 r., dostrzegł powagę i 

doniosłość kwestii dotyczącej przestępstwa niealimentacji. Zauważył również celowość 

zagwarantowania szkoleń dla sędziów, które obejmą przedmiotową problematykę, dlatego 

też poinformował mnie o przekazaniu Pani Dyrektor kopii mojego wystąpienia w celu 

rozważenia możliwości zorganizowania szkoleń dotyczących tej materii.

Podzielam pogląd, iż doniosłe dobro prawne chronione w art. 209 k.k. (rodzina i 

obowiązek opieki), skłania do szczególnego uwrażliwienia sędziów na tą sferę orzeczniczą i
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zagwarantowania im odpowiednich szkoleń akcentujących konieczność szerszego 

stosowania środków kompensacyjnych, podawania wyroku do publicznej wiadomości, czy

powinny przyczynić się do zapewnienia adekwatnej reakcji wymiaru sprawiedliwości na 

czyny tej kategorii, a także spowodować wzrost świadomości społeczeństwa o 

nieuchronności reakcji prawno-karnej w sytuacji uchylania się przez osoby zobowiązane od 

obowiązku alimentacyjnego. Powyższe szkolenia powinny, jak się wydaje, objąć również 

prokuratorów.

Mając powyższe na względzie, proszę uprzejmie o poinformowanie mnie, czy i w 

jakim stopniu zostały przeprowadzone szkolenia w omawianej materii oraz rozważenie 

zorganizowania ich w przyszłości.

stosowania kar mieszanych w sprawach dotyczących przestępstwa niealimentacji. Środki te


