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Pan 

Piotr Zgorzelski 

Wicemarszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 w odpowiedzi na interpelację nr 8802 Pana Posła Jarosława Rzepy w sprawie 

przestępczości socjalnej uprzejmie wyjaśniam, co następuje. 

 Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 24 w zw. z art. 21 i 28a ustawy z dnia  

4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220, 1087), 

sprawy związane m.in. ze wspieraniem i ochroną rodziny, a także świadczeniami 

pracowniczymi, znajdują się we właściwości Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Tym samym większość pytań z zawartych w interpelacji pozostaje poza właściwością 

Ministra Sprawiedliwości. 

W zakresie Ministra Sprawiedliwości uprzejmie zaś informuję, że aktualny stan 

prawny przewiduje mechanizmy, za pomocą których można zwalczać przestępczość związaną 

z wyłudzaniem świadczeń socjalnych. Należy się tu odnieść m.in. do czynów zabronionych, o 

których wspomina Pan Poseł w swoim wystąpieniu, tj. oszustwo (art. 286 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.; dalej: k.k.)), fałsz 

materialny (270 k.k.), fałsz intelektualny (art. 271 k.k.), składanie fałszywych oświadczeń 

(art. 233 § 6 k.k.) czy też przestępstwo korupcji (art. 228, 229, 230 k.k.). Pomimo tego, że 

prawo karne nie przewiduje swoistych regulacji w zakresie komentowanej przestępczości, 

obowiązujące przepisy pozwalają na jej ściganie w pełnym zakresie. 

 Odnosząc się do pytania w przedmiocie zasadności nowelizacji treści art. 66 k.k., 

mającej na celu złagodzenie odpowiedzialności karnej sprawców, którzy w całości zwrócili 

nienależnie pobrane świadczenie, uprzejmie informuję, że ustawodawca w art. 60 § 2 k.k. 

przewidział regulację, zgodnie z którą sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary 
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w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za 

przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa, w szczególności jeżeli pokrzywdzony pojednał 

się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób 

naprawienia szkody, czy też ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania  

o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie. Dodatkowo kodeks karny, wśród dyrektyw 

wymiaru kary określonych w art. 53 § 2 k.k. wskazuje, że sąd, wymierzając karę, uwzględnia 

m.in. zachowanie się sprawcy po popełnieniu przestępstwa, a zwłaszcza staranie  

o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu 

sprawiedliwości. 

 Odpowiadając wreszcie na pytanie nr 4 zachęcamy do zapoznania się z portalem 

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości, dostępnym pod adresem 

https://isws.ms.gov.pl/. 

 

              Z poważaniem 

 

Marcin Warchoł 

/podpisano elektronicznie/ 

 


