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W dniu 10 listopada 2015 r. odbyło się w moim Biurze spotkanie z przedstawicielkami
Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych „Dla Naszych Dzieci”, które poświęcone było
problematyce zaspokajania potrzeb dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz barier
w realizacji tych uprawnień.
Problem jest o tyle poważny, iż dotyczy około 190 tysięcy osób uchylających się od
płacenia alimentów, a łączna kwota zadłużenia alimentacyjnego wynosi 6,8 mld zł (dane według
BIG Info Monitor z czerwca 2015r.)
Istotnym zagadnieniem w tej materii jest skuteczność ścigania przestępstwa niealimentacji.
Zdaniem przedstawicielek Stowarzyszenia obecna konstrukcja art.209 § 1 kk powoduje w praktyce
znaczne ograniczenie możliwości ścigania sprawców tych czynów. Dlatego też Stowarzyszenie
postuluje usunięcie z tego unormowania znamion: „uporczywie” oraz „i przez to naraża je na
niemożność

zaspokojenia

podstawowych

potrzeb

życiowych”.

W ocenie

Stowarzyszenia

sformułowania te powodują, że czyn ten często nie jest ścigany i karany, natomiast postępowania w
tych sprawach są umarzane.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o polecenie
przekazania mi danych dotyczących ścigania sprawców czynów z art. 209 § 1 kk za lata 2010 – do
końca pierwszego półrocza 2015 r. a w szczególności podanie liczby spraw wpływających do
sądów w poszczególnych latach oraz sposobu ich zakończenia.
Będę również wdzięczny za informacje, w ilu przypadkach w powyższym okresie zapadły
wyroki z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności i nałożeniem na
skazanego obowiązku wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej
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osoby oraz w ilu przypadkach sądy zarządziły wykonanie zawieszonej kary ze względu na
niewywiązywanie się z tego obowiązku.
Proszę również uprzejmie o wyrażenie poglądu odnośnie do skuteczności egzekwowania
orzeczeń sądowych w sprawach omawianej kategorii oraz użyteczności istniejących narzędzi w
kontekście postulatów dokonania zmian w konstrukcji przestępstwa niealimentacji zgłoszonych
przez Stowarzyszenie.
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