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Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu oddaje w Państwa 
ręce cykl czterech publikacji, obrazujących ważne aspekty 
doświadczania przemocy w szkole, rodzinie, w internecie 
i wobec zwierząt. Wydaje się, że we wszystkich tych aspektach  
wiedza i pomoc radcy prawnego może okazać się niezbędnie 
konieczna. W broszurach adresowanych do poszczególnych 
grup odbiorców prezentujemy potencjalne aktualne problemy 
prawne oraz kierunki ich rozwiązania na gruncie kazusów i ich 
rozwiązań. Bowiem aby chronić swoich słusznych praw należy
najpierw wiedzieć, że w ogóle się je posiada i że można liczyć 
na wsparcie i fachową pomoc członków naszego samorządu
- radców prawnych.

Autorkami publikacji „STOP PRZEMOCY” są radczynie prawne 
- członkinie komisji ds. Mediów i Promocji zawodu w OIRP 
w Poznaniu, odpowiedzialne za szerzenie edukacji prawnej 
i promocję zawodu radcy prawnego. Radczynie w jasny i pro-
sty sposób przedstawiają wybrane problemy natury prawnej 
wskazując jednocześnie na różnorodność rozwiązań. Najważ-
niejszym celem autorek broszur jest przekonanie czytelników, 
aby nie pozostali obojętni na kwestie poruszone w przedsta-
wionych kazusach i na fakt, że każdy jest chroniony przez 
prawo, niezależnie od tego w jak trudnej sytuacji się znajduje.
Wierzymy, że przygotowane publikacje, wzbogacone ilustra-
cjami, zredagowane w łatwy i czytelny sposób trafią do szero-
kiego grona odbiorców i spełnią swoją edukacyjną rolę oraz 
przyczynią się do poszerzenia świadomości prawnej czytelni-
ków i być może spowodują zmiany na lepsze, czego sobie 
i wszystkim Państwu życzę.

Henryk Kuligowski
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
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Broszura STOP PRZEMOCY W INTERNECIE stanowi kontynu-
ację serii Radca prawny doradza(…). Skierowana jest do każ-
dego z czytelników, który kiedykolwiek w życiu spotkał się 
z przemocą. Przekazane przez autorkę treści mają na celu 
wyczulenie nauczycieli i dorosłych na krzywdę, która spotyka 
innych ludzi. Na krzywdę, o której dowiadujemy się często 
dopiero z gazet, gdy wydarzy się nieszczęście. Do nieszczęścia 
natomiast dochodzi najczęściej dlatego, że nikt w odpowiednim 
momencie nie zareagował lub bardzo często nie znał prawa, 
które ma za zadanie bronić każdej jednostki, a szczególnie tej 
najsłabszej. Najważniejszym celem autorki jest przekonanie 
czytelników, aby nie pozostali obojętni na los drugiego człowieka: 
sąsiadki, koleżanki z pracy, czy nieletniego syna znajomych. 
Broszura STOP PRZEMOCY W INTERNECIE ma na celu zwróce-
nie uwagi rodziców oraz opiekunów nieletnich na treści, które 
w internecie przeglądają ich dzieci, czy wychowankowie. 
Celem autorki jest skłonienie do refleksji zarówno dorosłych, 
a w szczególności młodych ludzi do udzielenia sobie szczerej 
odpowiedzi na pytanie: „Czy to co jest śmieszne w internecie 
dla mnie, na pewno nie jest krzywdzące dla drugiej osoby”? 
W broszurze zostanie poruszony aktualny problem tzw. trans-
misji internetowych na żywo, prowadzonych w serwisach in-
ternetowych udostępniających wideo strumieniowe, w trakcie
których prezentowane są zachowania będące dewiacjami spo-
łecznymi, w tym zwłaszcza takie jak: libacje alkoholowe, prze-
moc domowa i liczne wulgaryzmy. 
(tzw. patostream – w tłumaczeniu dosłownym strumień patologii) 

Przedstawiona w formie kazusu historia ma na celu ostrzec 
czytelników, że internet w dzisiejszych czasach to nie tylko 
źródło wiedzy i informacji, ale również miejsce, gdzie możemy 
spotkać się z przemocą i z okrucieństwem.

r.pr. Anna Stawicka

Stan prawny na dzień 24 lutego 2023 roku.



>> KAZUS
17-letni Maciej uczęszcza do trzeciej klasy technikum w małym mieście. Chłopiec 
odstaje od grupy rówieśników. Uczy się przeciętnie, a jego szkolny ubiór pozwala 
przypuszczać, że w domu chłopca panują trudne warunki finansowe. Rodzice 
chłopca zmagają się z problemami – Ojciec poważnie choruje i z tego powodu jest 
na rencie, a Matka pracuje wyłącznie popołudniami, ledwo wiąże koniec z końcem. 
W domu dochodzi do ciągłych awantur o brak pieniędzy na najpotrzebniejsze rzeczy. 
Chłopak nie ma więc sumienia prosić rodziców o pieniądze na nawy, modny ubiór.

Maciej przez przypadek znajduje w internecie stronę, dzięki której może zarobić 
pieniądze na upragnione markowe spodnie i kurtkę. Warunkiem jest wykonanie 
zadań, które zleci mu osoba nagrywająca program na żywo. Początkowo zadania, 
które otrzymuje Maciej są w jego ocenie zabawne i śmieszne. Zabranie taniego 
batonika ze sklepu, czy przykre żarty z przypadkowego przechodnia nie stanowią 
dużego problemu dla Macieja, tym bardziej, że dzięki takim zachowaniom ma 
szanse uzyskać w przyszłości  sporo pieniędzy. 

Kolejne zadanie przeraża jednak chłopaka. Maciek ma za zadanie pobić wspólnie                          
z przybranym kolegą bezdomnego, tak aby ten już więcej nie wstał. Polecenie 
wzbudza w Macieju sprzeciw. Chłopak pomimo, że obawia się zemsty ze strony 
organizatora „zabawy” postanawia o wszystkim powiedzieć rodzicom. Rodziców 
Macieja bardzo poważnie zaniepokoiły informacje przekazane przez syna i posta-
nawiają podjąć zdecydowane działania.
         
Maciej decyduje się też udać do sklepu, z którego zabrał baton i oddaje właścicielo-
wi kwotę, którą powinien zapłacić. Przeprasza również za swoje zachowanie.
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CZY
TEGO
CHCESZ?!

Kradnij, obrażaj, bij! 

NISZCZ!!! 



KODEKS KARNY

>> PRZYDATNE
     AKTY PRAWNE
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ZNISZCZĘ CIĘ!
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RÓB CO CI KAŻĘ!
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ART. 10. 
§ 1 kk. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto 
popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.  

ART. 18. 
§ 1 kk. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn 
zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale 
także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną 
osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej 
wykonanie takiego czynu. 

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała 
czynu zabronionego, nakłania ją do tego.



 

!
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ART. 19. 
§ 1 kk. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w grani-
cach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.

Art. 158. 
§ 1 kk. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się 
człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo 
nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podle-
ga karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na 
zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, spraw-
ca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

UWAGA! ZAOSTRZENIE KAR!!! Na skutek nowelizacji Kodeksu Karne-
go z dniem 1 października 2023 roku wymiar kary pozbawienia wol-
ności, o której mowa w art. 158 § 1 kk będzie wynosił od 3 miesięcy do 
5 lat, w art. 158 § 2 kk będzie wynosił od 1 roku do 10 lat, a w art. 158 
§ 3 kk będzie wynosił od 2 do 15 lat !!!

ART. 156. 
§ 1 kk. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 

1. pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 

2. innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długo-
trwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicz-
nej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie 
lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega 
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

UWAGA! ZAOSTRZENIE KAR!!! Na skutek nowelizacji Kodeksu Karnego 
z dniem 1 października 2023 roku wymiar kary pozbawienia wolności, 
o której mowa w art. 156 § 1 pkt. 2 kk będzie wynosił od lat 3 do 20!

Art. 157. 
§ 1. kk. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój 
zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.



KODEKS WYKROCZEŃ
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ART. 8.
Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto po-
pełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17.

ART. 119.
§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli 
jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograni-
czenia wolności albo grzywny.

ART. 39. 
§ 1. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można 
– biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości 
i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie 
kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.

UWAGA! Na skutek nowelizacji Kodeksu wykroczeń z dniem 1 paździer-
nika 2023 roku zmienia się wartość rzeczy, o której mowa w art. 119 § 1 
z 500 złotych na 800 złotych! 



W jaki sposób powinni postąpić rodzice Macieja?

Rodzice Macieja powinni poinformować Szkołę aby ostrzec rodziców 
innych uczniów przed patologicznymi zachowaniami w internecie.

Rodzice Macieja powinni udać się do fachowego pełnomocnika np. do 
radcy prawnego aby ten pomógł im w podjęciu dalszych działań.

ZADANIE DLA UCZNIÓW

Radca prawny może doradzić rodzicom nieletniego i Maciejowi jakie 
czynności powinni podjąć.

Radca prawny rozwiąże dylemat rodziców Macieja, że zabranie przez 
chłopaka jednego batona ze sklepu nie stanowi przestępstwa, a wykro-
czenie i że ze względu na późniejszą postawę Macieja – oddanie pienię-
dzy i przeproszenie właściciela sklepu Maciej nie powinien mieć więcej 
problemów.

Radca prawny przygotuje zawiadomienie do organów ścigania o uza-
sadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez patostrimera 
polegającego na podżeganiu do pobicia bezdomnego.

W jaki sposób Maciejowi i jego rodzicom może pomóc radca prawny?
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