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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 23 marca 2017 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom 

 uprawnionym do alimentów 

 

(druk nr 451) 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138 

oraz z 2017 r. poz. 244) 

 

Art. 209. 

[§ 1. Kto uporczywie 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 naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb 

życiowych, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2.] 

<§ 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 wskutek tego zaległości stanowi 

równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego 

świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do roku.> 

<§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność 

zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 2.> 

[§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu 

podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. 
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§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia 

pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa 

się z urzędu.] 

<§ 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek 

pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania 

wobec dłużnika alimentacyjnego. 

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo 

świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.> 

<§ 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż 

przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze 

podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty. 

§ 5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od 

dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa 

określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna 

szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO 

ALIMENTÓW (Dz. U. z 2017 r. poz. 489) 

 

Art. 5. 

1. Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na 

skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie 

alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. 

2. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z 

powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika: 

1)   zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo 

jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako 

bezrobotny; 
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2)   informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 

dłużnika alimentacyjnego. 

3. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu 

alimentacyjnego lub odmówił: 

1)   złożenia oświadczenia majątkowego, 

2)   zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący 

pracy, 

3)   bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, 

robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu 

lub przygotowaniu zawodowym dorosłych 

- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

3a. Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres 

ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych 

w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. 

3b. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika: 

[1)   składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138) oraz] 

<1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138 oraz z 2017 r. 

poz. 244 i …) oraz> 

2)   po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny 

posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o 

zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, starosta jest obowiązany do 

informowania o tym organu właściwego dłużnika. 

4a. Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przekazuje powiatowemu urzędowi pracy 

informacje o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji 

zawodowej dłużnika alimentacyjnego. 
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5. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3b, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu 

prawa jazdy. 

6. Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego 

dłużnika skierowanego do starosty, gdy: 

1)   ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa w ust. 3, oraz dłużnik 

alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze 

zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych 

alimentów lub 

2)   nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


