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Szanowny Panie Przewodniczący, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2022 r., znak BPS.DKS.KPCPP.0330.6.2022, 

zawierające prośbę o przedstawienie stanowiska wobec treści zawartych w petycjach:

 w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 209 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2021 r. poz.) dalej jako „k.k.”, 

w celu zastąpienia w § 1 tego przepisu wyrazu „Kto” nazwą „Dłużnik alimentacyjny” 

oraz dodania § 6 w brzmieniu „Sąd warunkowo zawiesza wykonanie kary, jeżeli do 

chwili uprawomocnienia wyroku skazany za przestępstwo określone w § 1 albo § 1a 

uiścił w całości zaległe alimenty” (petycja nr P10-69/21) 

 oraz w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany k.k. poprzez 

uchylenie art. 209 § 3, który zdaniem autora petycji pozwala na obejście 

przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 877, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów” (petycja nr P10-88/21),

uprzejmie przedstawiam, co następuje.

I. W zakresie postulatu zastąpienia w art. 209  § 1 k.k. wyrazu „kto” sformułowaniem 

„dłużnik alimentacyjny”, co do którego autor petycji nr P10-69/21 zwrócił uwagę, że art. 209 

§ 2 k.k. posługuje się nazwą „dłużnik alimentacyjny” mimo, że nie wprowadzono legalnej 

definicji tego pojęcia w  katalogu pojęć zawartym w art. 115 k.k. wskazać należy, że postulat 

ten nie zasługuje na akceptację. Nie sposób zgodzić się z argumentacją autora petycji, że brak 

definicji w k.k. stanowi poważny błąd zwłaszcza, że ustawodawca zawarł definicję „dłużnika 



alimentacyjnego” w art. 2 pkt 3 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, zgodnie 

z którą pojęcie to oznacza osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie tytułu 

wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Mając na względzie wyznaczony w ten sposób zakres pojęcia „dłużnika 

alimentacyjnego”, jego wprowadzenie w miejsce zaimka „kto” do przepisu art. 209 § 1 k.k. 

spowodowałoby znaczne zawężenie zakresu penalizacji przepisów art. 209 k.k., 

doprowadzając do depenalizacji oraz zatarcia skazania w odniesieniu do części z czynów, 

co do których postępowania odpowiednio toczą się lub zostały już prawomocnie zakończone. 

Nie może przecież umknąć uwadze, że dla przyjęcia czynu z art. 209 § 1 czy § 1a k.k. 

nie jest wymagane, aby w ogóle toczyło się postępowanie egzekucyjne, a przecież dopiero 

jego przeprowadzenie daje możliwość stwierdzenia „bezskuteczności egzekucji”, co jest 

konieczne dla przyjęcia, że mamy do czynienia z „dłużnikiem alimentacyjnym”.

W tym miejscu wskazać należy, że w art. 209 § 1 k.k. zostało stypizowane 

przestępstwo uchylania się od alimentów, które jest przestępstwem indywidualnym. 

Zgodnie brzmieniem tego przepisu każdy, 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. 

Dobrem chronionym przy przestępstwie z art. 209 § 1 k.k. jest bowiem rodzina 

i obowiązek opieki alimentacyjnej. Co istotne, ściganie przestępstw niealimentacji 

określonych w art. 209 § 1 lub § l a  k.k. następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu 

pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. 

Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia 

pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie 

przestępstw określonych w § 1 lub § l a  art. 209 k.k. odbywa się z urzędu. 

Podkreślenia wymaga, że ustawodawca łączy odpowiedzialność karną już z samym 

uchylaniem się sprawcy od wykonania obowiązku alimentacyjnego. Znamię „uchylania się” 

nakłada obowiązek wykazania, że sprawca miał obiektywną możliwość dostarczania środków 

utrzymania, lecz tego nie czynił.1 Konfrontując tę zasadę z postulatem petycji, aby karać 

dłużników alimentacyjnych, czyli osoby, przeciwko którym egzekucja okazała się 

1 wyrok SN z 9 maja 1995 r., III KRN 29/95, OSNKW 1995/9–10, poz. 64



bezskuteczna, należy stwierdzić, iż proponowana zamiana pozostaje w sprzeczności z istotą 

tej regulacji. 

Postulowane wprowadzenie do przepisu art. 209 § 1 k.k. pojęcia „dłużnika 

alimentacyjnego” i jego powiązanie z definicją znajdującą się w ustawie o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów  spowodowałoby, że przepis dotyczyłby tylko tego 

zobowiązanego do alimentacji, wobec którego prowadzona przymusowa egzekucja alimentów 

okazała się bezskuteczna. 

Uznanie, że tylko „dłużnik alimentacyjny” może ponosić odpowiedzialność karną za 

czyny z art. 209 k.k. byłoby sprzeczne z podstawową zasadą prawa karnego, jaką jest zasada 

sprawiedliwości. Z jednej bowiem strony sprawcą przestępstwa z art. 209 § 1 lub § 1a k.k. 

mogłaby być osoba, prowadzona wobec której egzekucja okazała się bezskuteczna z uwagi na 

to, że utraciła ona majątek i możliwości zarobkowe wskutek zdarzenia losowego, jak 

np. pożar, wypadek czy ciężka choroba, a z drugiej bezkarny pozostawałby taki sprawca, 

który posiadając ogromny majątek latami uchylał się od wykonywania obowiązku 

alimentacyjnego, narażając osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych 

potrzeb życiowych, o ile tylko przeprowadzona względem niego egzekucja okazałaby się 

ostatecznie skuteczna.

Wbrew twierdzeniom autora petycji zniesienie „więzienia za długi” nie ma nic 

wspólnego z możliwością ukarania za przestępstwo niealimentacji, zaś przymusowa 

egzekucja świadczeń alimentacyjnych pozostaje niezależna od działań prawnokarnych, wobec 

czego jej rezultat nie przesądza jeszcze o odpowiedzialności karnej osoby do alimentacji 

zobowiązanej. 

Jednocześnie należy zaakcentować, iż ustawodawca w art. 209 § 2 k.k. posługuje się 

pojęciem „dłużnika alimentacyjnego” jedynie dla określenia organu, który podejmował 

działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Unormowanie w dotychczasowym kształcie nie 

budzi wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie.

Z kolei obowiązek alimentacyjny określony w art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) dalej jako „k.r.o.” polega na 

obowiązku dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków 

wychowania. Jest to obowiązek ustawowy, który powinien być realizowany dobrowolnie, bez 

potrzeby stosowania jakichkolwiek środków przymusu przez państwo, niezależny od woli i 

działania zobowiązanego. Dopuszczając sytuacje naruszenia tego obowiązku ustawodawca 

uregulował prawnie nie tylko kwestie możliwości przymusowego egzekwowania alimentów 

przez komorników ale również zasady odpowiedzialności karnej za uchylanie się od 



wykonania tego obowiązku oraz przewidział system pomocy państwa dla osób uprawnionych 

do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji 

w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów. 

Często także zachodzą sytuacje,  gdy zobowiązany nie wypełnia dobrowolnie obowiązku 

alimentacyjnego, co wiąże się z koniecznością sądowego dochodzenia roszczeń 

alimentacyjnych, ale jednocześnie, nie chcąc uczynić zadość temu obowiązkowi, podejmuje 

działania zmierzające do ograniczenia swoich możliwości majątkowych i zarobkowych, 

aby przy zasądzaniu świadczeń alimentacyjnych wykazywać swoje niskie możliwości i w ten 

sposób uzyskać jak najniższe alimenty dla uprawnionego. Ustawodawca, przewidując, 

że zobowiązani do alimentacji mogą przejawiać tego rodzaju niemoralne zachowania, w treści 

art. 136 k.r.o.2 wprowadził także normę, której celem jest ochrona uprawnionych 

do alimentacji przed tego rodzaju nielojalnymi zachowaniami zobowiązanych polegającymi 

na zrzeczeniu się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuszczeniu do jego utraty, bądź 

zrzeczeniu się zatrudnienia lub jego zmianę na mniej zyskowne.

Zjawisko niealimentacji uruchamia zatem instrumenty przewidziane zarówno w prawie 

karnym, cywilnym (egzekucyjnym) i administracyjnym. Z punktu widzenia postępowania 

egzekucyjnego podkreślić należy, że dla wierzycieli alimentacyjnych, poszukujących 

zaspokojenia w trybie egzekucji sądowej, ustawodawca przewidział cały szereg ułatwień 

i przywilejów, wynikających z regulacji zawartych w przepisach Części Trzeciej Dział IV 

„Egzekucja świadczeń alimentacyjnych” ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.). Z uwagi na charakter 

świadczeń alimentacyjnych, których rolą jest zapewnienie bieżących środków utrzymania 

i wychowania osobom niesamodzielnym (małoletnim lub osobom z niepełnosprawnościami) 

każdy postulat, który mógłby zmierzać do poprawy sprawności i skuteczności egzekucji 

świadczeń alimentacyjnych jest poddawany szczegółowej analizie. Stwierdzić jednak należy, 

że postulaty zgłoszone przez autora petycji nie zmierzają do poprawy skuteczności egzekucji. 

Odnoszą się one do prawno-karnej oceny zachowania osoby, która uchyla się od wykonania 

obowiązku alimentacyjnego w warunkach określonych w art. 209 k.k. Niezrozumiały jest 

podnoszony w petycji argument, że nie można karać dłużnika za „niechęć do płacenia 

długów”, ale można karać dłużnika za „bezskuteczność egzekucji”. Gdy tymczasem 

konsekwencją bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych jest nieotrzymywanie 

2 Art. 136 k.r.o. w brzmieniu: „Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń 
alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa 
majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na 
mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.”.



przez uprawnionego do alimentów środków na utrzymanie przez jakiś czas. Uzasadnione jest 

zatem zastosowanie wobec zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych wszelkich 

instrumentów prawnych, które wymuszą realizację tego obowiązku przed stwierdzeniem 

bezskuteczności egzekucji przez komornika. Stwierdzenie bezskuteczności egzekucji 

alimentów jest podstawą do złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o podjęcie działań 

wobec dłużnika alimentacyjnego, a w dalszej kolejności, przy spełnieniu określonych 

warunków, do wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł) w trybie przepisów ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia wypłacone z funduszu 

alimentacyjnego muszą zostać zwrócone przez dłużnika alimentacyjnego, zatem rozwiązanie 

zawarte obecnie w art. 209 § 3 k.k. jest jak najbardziej uzasadnione.

Nie można zapominać o tym, iż nowelizacji art. 209 k.k. przyświecał „cel aby 

stworzony przez państwo system wypłaty zastępczych świadczeń z tytułu niewywiązywania 

się z obowiązków alimentacyjnych nie zastępował pierwszorzędnego obowiązku osób 

zobowiązanych do alimentacji. Stworzony przez państwo system wypłaty zastępczych 

świadczeń z tytułu niewywiązywania się z obowiązków alimentacyjnych nie może przy tym 

zastępować pierwszorzędnego obowiązku osób zobowiązanych orzeczeniem sądowym, ugodą 

zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową do alimentacji. Tym bardziej, 

że świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie są formą bezzwrotnej pomocy socjalnej. 

Kwoty wypłacane z funduszu są bowiem odzyskiwane od dłużnika alimentacyjnego. 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie jest przy tym uprawnieniem samoistnym, ma 

charakter fakultatywny, a możliwość skorzystania z niego występuje dopiero wówczas, 

gdy zawiodły inne środki prawne mające na celu wyegzekwowanie należności 

alimentacyjnych. Państwo przez świadczenia z funduszu staje się gwarantem otrzymania 

zasądzonych alimentów i wypłacając świadczenie „kredytuje” dłużnika alimentacyjnego, 

zaspokajając w ten sposób wierzyciela alimentacyjnego. Generuje to jednak określone, 

znaczne koszty po stronie państwa i samorządów”3.

Nie ulega wątpliwości, że ściganie przestępstw niealimentacji wiąże się nieodłącznie 

ze stosowaniem przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Ustawa ta określa działania wobec dłużników alimentacyjnych, wskazując m.in., 

że w przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do świadczenia 

alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć do organu 

3 uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Karny (druk nr 1193) - 
https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1193 

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1193


właściwego wierzyciela (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o podjęcie działań 

wobec dłużnika alimentacyjnego. Egzekucja bezskuteczna - w rozumieniu przepisów ustawy 

- to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano 

pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Wniosek 

o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego składa się w organie wypłacającym 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego w gminie wierzyciela. W art. 5 ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów jest wskazana procedura prowadząca do uznania 

dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Podkreślenia także wymaga, że w ustawie o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów jest wyraźnie mowa o bezskuteczności egzekucji i dopiero przy 

bezskuteczności egzekucji właściwe organy mogą podejmować kolejne kroki wobec 

uchylającego się od płacenia alimentów, a uregulowane w rozdziale 2 tej ustawy etapy 

postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego zanim zostanie on uznany za uchylającego 

się od zobowiązań alimentacyjnych, dają organowi prowadzącemu postępowanie możliwość 

złożenia wniosku o ściganie dłużnika alimentacyjnego.

Pojęcie dłużnika alimentacyjnego, które jest zdefiniowane na gruncie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest zakresowo węższe. Jednakże 

oczywistym jest, że ze względu na aksjologiczną spójność prawa pojęcie to ma zastosowanie 

na gruncie k.k. i brak jest potrzeby ponownego definiowania go w Kodeksie karnym, 

w którym pojęcie to nie ma charakteru samoistnego, lecz wykorzystywane jest wyłącznie 

posiłkowo jako dookreślające organ uprawniony do złożenia wniosku o ściganie 

(„organ podejmujący działania wobec dłużnika alimentacyjnego”). Prawidłowe stosowanie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyklucza zaistnienie sytuacji 

wskazanych przez autora petycji. 

Z racji zatem tego, że postulat petycji sprowadza się do zawężenia odpowiedzialności 

karnej za czyn z art. 209 k.k. tylko do dłużników alimentacyjnych w rozumieniu ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, należy go ocenić negatywnie. 

Przy proponowanym bowiem ujęciu podmiotu przestępstwa poza zakresem regulacji 

pozostaliby wszyscy ci sprawcy, którzy może i nie uniemożliwili przeprowadzenia wywiadu 

alimentacyjnego i złożyli oświadczenie majątkowe wykazując przy tym ogromny majątek, 

ale skutecznie majątek ten ukrywają i odmawiają łożenia na rzecz uprawnionego, narażając 

go na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Tym samym 

proponowany zabieg legislacyjny nie tylko nie wpłynąłby na prawidłową interpretację 



pojęcia „uchylanie się” - nierównoważnego przecież z „uznaniem za dłużnika 

alimentacyjnego uchylającego się” - ale wręcz doprowadziłby do skutków sprzecznych 

z ratio legis art. 209 k.k.

II. Kolejny postulat petycji nr P10-69/21 dotyczący dodania § 6 do art. 209 k.k. 

w brzmieniu: „Sąd warunkowo zawiesza wykonanie kary, jeżeli do chwili uprawomocnienia 

wyroku skazany za przestępstwa określone w § 1 albo § la uiścił w całości zaległe alimenty” 

także nie zasługuje na akceptację. 

Jak wynika z przedstawionego przez autora petycji uzasadnienia wprowadzenie tego 

rozwiązania jest celowe z uwagi na wysokie koszty utrzymywania osadzonych oraz ich 

ograniczone możliwości zarobkowania, a tym samym uiszczania zaległych świadczeń 

alimentacyjnych w okresie osadzenia w zakładzie karnym.

Warto zatem zaznaczyć, że w praktyce wymierzenie kary pozbawienia wolności za 

przestępstwo niealimentacji jest ostatecznością a większość osadzonych w przypadku tego 

rodzaju skazań trafia do jednostek penitencjarnych z powodu zarządzenia wykonania kary 

warunkowo zawieszonej lub zarządzenia wykonania kary zastępczej w zamian za 

nieuiszczenie kary grzywny lub niewykonanie kary ograniczenia wolności. 

Obowiązujący art. 209 § 5 k.k. we właściwy sposób limituje ostateczny termin na 

wywiązanie się z długu alimentacyjnego (30 dni od dnia pierwszego przesłuchania 

w charakteru podejrzanego). Tworzenie kolejnego wyjątku pozwalającego na wydłużenie 

terminu do spełnienia świadczenia alimentacyjnego nie jest zasadne. Wykonanie obowiązku, 

w trakcie procesu karnego jest niewątpliwie okolicznością, która będzie brana pod rozwagę, 

w kontekście dyrektyw wymiaru kary. Stąd uznać należy, że przepisy karne zwierają 

wystarczające unormowania dla zagwarantowania realizacji zasady trafnej reakcji karnej, 

w tym orzekania kary bezwzględnego pozbawienia wolności wyłącznie w przypadkach, gdy 

inna reakcja karna nie jest w stanie spełnić celów kary, jak również dla umożliwienia 

skazanym pracy zarobkowej.

Abstrahując już od tego, że wystarczającą szansę uniknięcia kary stanowią 

obowiązujące już przepisy art. 209 § 4 i § 5 k.k., powstaje wątpliwość w jaki sposób i w 

jakim trybie takie warunkowe zawieszenie wykonania kary miałoby się odbywać, skoro 

o zastosowaniu tego środka probacyjnego sąd orzeka w wyroku skazującym, a zatem w tym, 

który miałby się „uprawomocnić”.



Już na marginesie należy zwrócić uwagę, że proponowana w petycji wersja przepisu 

nie zawiera wskazania, kto byłby uprawniony „zawiesić wykonanie kary” w sytuacji gdy 

świadczenie zostanie spełnione po wydaniu wyroku, a przed jego uprawomocnieniem, 

w przypadku niewniesienia apelacji od wyroku. 

III. Odnośnie do postulatu petycji nr P10-88/21, dotyczącego uchylenia art. 209 § 3 k.k., który 

stanowi, że ,,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.” wskazać należy, że 

przepis ten jest skorelowany z treścią art. 209 § 1 i 1 a k.k. i brak jest celowości dokonywania 

w nim zmian, wobec braku zasadności postulowanych zmian w zakresie art. 209 § 1 k.k. 

Z uwagi na wcześniej wskazane argumenty, w tym odmienne cele i zasady dotyczące 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie jest zasadne eliminowanie 

możliwości ścigania z urzędu, w sytuacjach gdy pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie 

świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów. Zauważyć wypada, że przekształcenie trybu ścigania uwarunkowane 

jest przyznaniem, a nie pobraniem wskazanych świadczeń.

Wbrew poglądowi autora petycji przepis ten nie pozwala osobom uprawnionym do 

świadczeń alimentacyjnych na „obejście” przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, gdyż cele regulacji ujętych w art. 209 k.k. i wskazanej ustawie są odmienne, 

a postępowanie karne może się toczyć niezależnie od działań podejmowanych w oparciu 

o przepisy tej ustawy. 

W przypadku dyspozycji art. 209 § 3 k.k. interes państwa, które na wskazane 

świadczenia wykłada środki z własnego budżetu przemawia za tym, aby ściganie nie było 

uzależnione od woli pokrzywdzonego czy aktywności organu podejmującego działania wobec 

dłużnika alimentacyjnego, co równocześnie niwelować ma pole do ewentualnych nadużyć, 

jakie mogą pojawiać się tam, gdzie pozyskiwane są środki publiczne. Stąd też w odniesieniu 

do tych przestępstw jako przestępstw ściganych z urzędu aktywizuje się po stronie instytucji 

państwowych i samorządowych obowiązek do złożenia zawiadomienia o przestępstwie, 

o którym mowa w art. 304 § 2 k.p.k. Twierdzenie więc, że „organ wykorzystał art. 304 § 2 

k.p.k. i złożył na Policję zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 

alimenciarza, a Policja wykorzystała nawet nie art. 209 § 3 k.k., ale art. 303 k.p.k. i wydała 



postanowienie o wszczęciu dochodzenia przeciwko alimenciarzowi” jest nietrafne 

i nieuprawnione. 

Wszystkie powyżej przedstawione okoliczności uzasadniają zatem ocenę,  

że w chwili obecnej nie zachodzą warunki i przesłanki przemawiające za podjęciem prac 

legislacyjnych, prowadzących do zmiany obowiązującego stanu prawnego w postulowanym 

w petycji kierunku zmiany art. 209 k.k. Treść tego przepisu karnego jest kompletna, 

prawidłowa legislacyjnie, nie rodzi zastrzeżeń systemowych i nie budzi żadnych wątpliwości 

interpretacyjnych.  

Mając na względzie przedstawioną argumentację jak również zakres proponowanych 

w petycji zmian legislacyjnych wyrażam opinię, że propozycje zmiany art. 209 § 1 k.k., 

dodania  art. 209 § 6 k.k. oraz uchylenia art. 209 § 3 k.k. należy ocenić negatywnie. 

  

     Z wyrazami szacunku

                                                           Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości

Marcin Warchoł

Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/
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