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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 RODZINIE stanowi kontynuację 
serii Radca prawny doradza (…). Skierowana jest do każdego 
z czytelników, który kiedykolwiek w życiu spotkał się z prze-
mocą niezależnie od jej formy. Przekazane przez autorkę 
treści mają na celu wyczulenie nauczycieli i dorosłych na 
krzywdę, która spotyka młodych 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. Najważniej-
szym celem autorki jest przekonanie czytelników, aby nie byli 
obojętni na los drugiego człowieka: sąsiadki, koleżanki z pracy, 
czy nieletniego syna znajomych. W dzisiejszych czasach 
szczególnie młodzi ludzie pozostają uwikłani w konflikty 
pomiędzy dorosłymi – najczęściej rodzicami i zepchnięci jed-
nocześnie przez rówieśników na koniec społeczności klaso-
wej. Często również dochodzi do sytuacji, gdy dorośli i koledzy 
nie wierzą w historię przedstawioną przez ofiarę lub zupełnie 
bagatelizują poznane informacje, a nawet wyśmiewają osobę 
pokrzywdzoną. Powoduje to, że młoda osoba pozostaje zupeł-
nie sama ze swoim dramatem, co niejednokrotnie kończy się 
dla niej osobista tragedią.

Przedstawiona w formie kazusu historia ma na celu wskazanie 
czytelnikom, jak należy bronić siebie i innych przed bezprawną 
przemocą w rodzinie i w jaki sposób radca prawny może pomóc 
w tych niezmiernie trudnych sprawach.

r.pr. Katarzyna Szablewska

Stan prawny na dzień 24 lutego 2023 roku.



>> KAZUS
Maria i Jan są małżeństwem od 20 lat. Mają dwójkę dzieci. Agnieszka ma 19 lat 
i studiuje prawo a Heniu ma 20 lat i studiuje budownictwo. Oboje uczą się w innych 
miastach i rzadko odwiedzą rodziców przede wszystkim z powodów finanso-
wych, ponieważ jako studenci weekendami muszą sobie dorabiać na życie.
Małżeństwo Marii i Jana nigdy nie należało do zgodnych. Ale przez lata jakoś to 
było. Maria pracuje jako pielęgniarka w dużym szpitalu zakaźnym na oddziale Covi-
dowym, a Jan jest na rencie inwalidzkiej, ponieważ w przeszłości miał wypadek 
przy pracy i doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ponieważ dochody obojga są 
niskie Jan otrzymuje wsparcie pomoc finansową z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej na zakup leków.
Maria jest osobą bardzo pracowitą, chętną do pomocy innym. Zawsze zadbana                                   
i uśmiechnięta nie sprawia wrażenia osoby mającej poważne problemy rodzinne.
Jan jest typem malkontenta, wiecznie niezadowolonym z życia i wszczynającym 
bez powodu awantury. Jan nie nadużywa alkoholu, ale potrafi być wulgarny i „pod-
nieść rękę” na Marię wtedy, gdy nie jest z czegoś zadowolony albo gdy Maria nie 
spełnia jego oczekiwań.
 
Pewnego dnia, kiedy Maria po całonocnym dyżurze wróciła z pracy rozpoczął się 
koszmar. Jan siedział przy stole, w ręku trzymał kuchenny nóż, którym wcześniej  
kroił chleb. Wymachując tym nożem przed oczyma Marii krzyczał, że lodówka jest 
pusta i jej obowiązkiem jest przygotowywać mu śniadania. Jan miał pretensje do 
Marii o to, że całą noc była w pracy, że troszczy się o wszystkich, tylko nie o niego.
Do eskalacji dochodzi gdy Jan rozwścieczony wstaje, popycha Marię, a następnie 
uderza kobietę z taką siłą, że Maria przewraca się, a upadając uderza głową o futyrnę
drzwi i traci przytomność. Jan widząc leżącą żonę w panice woła o pomoc. Przybie-
ga sąsiadka Krystyna, która opatruje głowę Marii. Kobieta po odzyskaniu świado-
mości prosi Panią Krystynę aby ta nie wzywała Policji, ponieważ jest jej wstyd za 
zachowanie męża. Następnego dnia Maria odwiedza sąsiadkę i obie zastanawia-
ją się, co powinna zrobić pokrzywdzona kobieta?

>> STOP PRZEMOCY W RODZINIE / 4



 

>> STOP PRZEMOCY W RODZINIE / 5

NIE 
BIJ !

Przestańcie się kłócić!
Nie wytrzymam tego!!!

>> PRZYDATNE
     AKTY PRAWNE

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU 
PRZEMOCY W RODZINIE 
Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249.)

ART. 2 ust. 2 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - jednorazowe albo powtarzające się umyślne 
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, 
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty 
życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wol-
ność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym 
lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne 
u osób dotkniętych przemocą.

>> PRZYDATNE
     AKTY PRAWNE
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ART. 9d ust. 2 rozporządzenia  
procedura ,,Niebieskiej Karty” to ogół czynności podejmowanych i re-
alizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym 
podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w spra-
wie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska 
Karta (Dz. U. 2011 r., Nr 209, poz. 1245). 

§ 2 z ust. 1 rozporządzenia 
Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza 
,,Niebieska Karta - A” przez przedstawiciela jednostek organizacyj-
nych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, Policji, oświaty lub ochrony zdrowia w obecności osoby, 
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzi-
nie. 

ART. 11 rozporządzenia 
W ramach procedury pracownik socjalny jednostki organizacyjnej 
pomocy społecznej:

1. diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrze-
nie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2. udziela kompleksowych informacji o:
a.  możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicz-
nej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytu-
cjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie,

b.  formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz 
o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

c.  możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu popra-
wę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie;

3. organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wy-
maga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie;
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4. zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w cało-
dobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w spe-
cjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

5. może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podej-
rzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stoso-
wania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach 
podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

ART. 3 ust. 1 ustawy
Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej 
pomocy, w szczególności w formie:

1. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjal-
nego, zawodowego i rodzinnego;

2. interwencji kryzysowej i wsparcia;

3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie 
osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego 
z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowa-
nia się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;

4. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpieczne-
go schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar prze-
mocy w rodzinie;

5. badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszko-
dzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania 
zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;

6. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma 
tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy 
lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

POMOC!
BEZPŁATNA



KODEKS KARNY

18
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17ART. 10. 
§ 1 kk. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto 
popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. 

ART. 207. 
§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub 
nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku 
zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną 
ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowa-
niem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10.

1O
LAT

KARA



ZADANIE DLA UCZNIÓW

W jaki sposób Marii może pomóc radca prawny?

Radca prawny może doradzić Marii jakie czynności należy podjąć i do 
jakich instytucji publicznych może się zwrócić o pomoc i udzielić jej 
w tym zakresie pomocy np. przez sporządzenie pism do właściwych 
instytucji.

Radca prawny może przygotować zawiadomienie do organów ściga-
nia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Radca prawny jako fachowy pełnomocnik procesowy może reprezen-
tować pokrzywdzoną w sprawie karnej.

W jaki sposób powinna postąpić Maria? Jak może zadbać o swoje 
prawa? Przedstaw propozycję Twojej pomocy dla Marii.

Maria  powinna zgłosić sprawę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz na Policję z prośbą o wszczęcie procedury Niebieskiej 
Karty.

Maria powinna złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia prze-
stępstwa przez osobę najbliższą. 

Maria powinna rozważyć powiadomienie swoich dorosłych dzieci o tym, 
że jest ofiarą przemocy w rodzinie.
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