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Pięć lat obowiązywania ustawy 

Pięć lat obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pokazało, że przyjęte w niej rozwiązania 
nie zbliżyły nas do osiągnięcia zakładanego celu, jakim było skuteczniejsze przeciwdziałanie tej pladze społecznej. 
W praktyce ustawa z 2005 roku niewiele zmieniła w życiu ofiar i nie przyczyniła się do ich lepszej ochrony. Policja 
nie miała uprawnień do wydawania nakazu opuszczenia domu przez sprawcę ani zakazu zbliżania się do ofiary, a 
stosowanie sądowego zakazu kontaktowania się z ofiarą, z uwagi m.in. na warunek dobrowolnego opuszczenia 
domu przez sprawcę, okazało się bardzo trudne i w praktyce było rzadko stosowane. Ofiara przemocy nie miała  

prawa ubiegać się o zastosowanie wobec sprawcy zakazu kontaktowania się. Tylko prokuratura, uznawszy, że 
spełnione są przesłanki do tymczasowego aresztowania, mogła wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu. 
Jednak prokuratorzy czynili to rzadko. Ofiara przemocy często zmuszona była zamieszkiwać ze sprawcą pod 
jednym dachem lub szukać schronienia u rodziny albo w schronisku. W tej sytuacji złożenie zeznań obciążających 
wymaga wielkiej odwagi lub wręcz determinacji ze strony poszkodowanych kobiet, czego zdają się nie rozumieć 
oficerowie policji, oskarżający kobiety o niekonsekwencję. Tymczasem w wielu przypadkach wycofanie „skargi” 
może być jedyną dostępną strategią ochrony przed dalszą agresją sprawcy, strategią nierzadko ratującą życie. Jak 
bowiem wskazują badania, okres, w którym ofiara przeciwstawia się przemocy, składa zawiadomienie o 
przestępstwie i współpracuje z organami ścigania jest dla niej najbardziej niebezpieczny.  

Statystyki prowadzone w ramach systemu niebieskich kart wskazują, że maleje liczba interwencji w sprawach o 
przemoc w rodzinie oraz liczba przestępstw stwierdzonych i skazań z art. 207 kodeksu karnego – najczęściej 
stosowanego w sprawach o przemoc w rodzinie. Niestety, dane te nie zasługują na zaufanie w sytuacji, gdy liczba 
kobiet zgłaszających się do organizacji świadczących pomoc nie maleje, lecz rośnie.  

Zamiast łudzić się wątpliwymi wynikami badań powinniśmy raczej poddać krytycznej refleksji istniejący prawny i 
instytucjonalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warto na przykład zwrócić uwagę, że choć 
niebieskie karty stosowane są zaledwie w kilkunastu procentach najpoważniejszych spraw, to i tak większość tych 
spraw jest umarzana już na etapie postępowania przygotowawczego. Policjanci i prokuratorzy, zamiast zbadać, 
dlaczego ofiara przemocy odmawia współpracy, i upewnić się, czy odmowa nie wynika z zastraszenia, chętnie 
korzystają z okazji, aby sprawę umorzyć. A przecież wystarczyłoby, żeby aktywniej zbierali dowody, zdejmując z 
ofiar ciężar odpowiedzialności za zainicjowanie postępowania. Gdyby sprawca wiedział, że sprawie będzie nadany 
bieg niezależnie od woli poszkodowanej, jej zastraszanie nie miałoby sensu. Próbowałby on raczej przekonać 
swoją ofiarę, że się zmienił, że już nigdy jej nie skrzywdzi. Poszkodowana kobieta byłaby bezpieczniejsza i 
bardziej chętna do współpracy.  

W ustawie brakowało rozwiązań systemowych, będących wyrazem spójnej polityki państwa wobec przemocy w 
rodzinie. Brakowało polityki uniemożliwiającej skuteczne działanie, nie tylko z powodu niedostatków regulacji 
ustawowych. Trudno przecież wyobrazić sobie, żeby Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych mógł 
jednocześnie skutecznie wywiązywać się z roli Krajowego Koordynatora ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie, tym bardziej, że w jego urzędzie nie wyodrębniono specjalnej struktury do spraw przemocy, a 
zwalczanie przemocy powierzono zaledwie dwóm osobom z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej. Jeśli 
ten potencjał kadrowy porównamy z rozbudowanymi strukturami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych lub z Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, przekonamy się, że przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie, której ofiarami są przede wszystkim kobiety i dzieci, z pewnością nie jest dla rządzących priorytetem.  

Co więcej, do zapisanych w ustawie zadań Krajowego Koordynatora nie należy wcale koordynowanie działań na 
szczeblu krajowym, a tylko zlecanie i finansowanie badań na temat przemocy w rodzinie, podnoszenie 
świadomości społecznej i monitorowanie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania i Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. Ministerstwa i inne agendy rządowe i samorządowe, którym ustawa lub krajowy program działania 
wyznaczyły różne zadania, mogą je realizować wedle własnego uznania lub wcale ich nie realizować. Nadmierny i 
chaotyczny podział zadań oraz powierzenie ich wielu różnym szczeblom administracji rządowej i samorządowej 
grozi tym, że działania te będą wzajemnie sprzeczne lub będą powielane, co musi prowadzić do marnotrawienia 
środków publicznych. Do zadań własnych gminy i jednocześnie samorządu województwa należy np. 
opracowywanie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Nie ma żadnej gwarancji, że programy te nie 
będą ze sobą sprzeczne. Oba organy mogą mieć przecież zupełnie inne podejście do przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, a samorząd wojewódzki nie ma władzy nad strukturami władzy samorządowej. Podobnie wygląda 

sytuacja, jeśli chodzi o programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie to należy 
jednocześnie do powiatu i samorządu województwa.  
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Oddolna inicjatywa i zaangażowanie różnych instytucji są cenne lub wręcz niezbędne, jednak nigdy nie zastąpią 

spójnego, ogólnokrajowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opartego na wspólnych wartościach, 
założeniach i priorytetach. Ktoś, kto nie docenia wagi problemu przemocy w rodzinie, nie dostrzega jego 
kulturowych uwarunkowań związanych z nierówną pozycją kobiet i mężczyzn i uważa rodzinę, a nie prawa i 
wolności jej członków, za wartość nadrzędną, z pewnością stworzy zupełnie inny program niż ten, kto ma w tych 
sprawach odmienne poglądy.   

W ostatnich latach, wbrew ustawowemu zobowiązaniu, niewiele gmin podjęło się utworzenia systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W wielu gminach nie prowadzi się poradnictwa i brak jest ośrodków 
wsparcia dla ofiar. Funkcji tej z pewnością nie pełnią punkty informacyjno–konsultacyjne, powołane do udzielania 
informacji i świadczenia pomocy osobom zgłaszającym się z różnymi problemami. W placówkach tego rodzaju 
ofiara przemocy może się spotkać ze sprawcą szukającym porady, jak uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny.  

W Polsce brakuje przede wszystkim specjalistycznych schronisk dla kobiet i dzieci. W całym kraju na szczeblu 
powiatu utworzono zaledwie 36 specjalistycznych ośrodków wsparcia. Pomimo blisko pięciu lat obowiązywania 
ustawy i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie większość placówek, w których ofiary 
przemocy znajdują schronienie, nie specjalizuje się w pomaganiu tej kategorii ofiar. Większość stanowią ośrodki 
interwencji kryzysowej, domy samotnej matki i schroniska dla bezdomnych. Zasada, w myśl której SOW-y mają 
jawne adresy, gdzie świadczą pomoc ambulatoryjną i zapewniają schronienie ofiarom, sprawia, że w ośrodkach 
tych często dochodzi do wtórnej wiktymizacji kobiet. Sprawcy przemocy poszukują w ośrodkach swoich ofiar i 
próbują je „nakłonić” do powrotu. Inni sami się do nich zgłaszają, podając się za ofiary. Udawanie ofiary to często 
stosowana i skuteczna taktyka sprawców, której celem jest uniknięcie odpowiedzialności za przemoc. Organy 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości zdają się nie odróżniać przemocy w samoobronie od działań sprawcy. Zdarza 
się nawet, że równolegle toczą się dwa postępowania: jedno, w którym oskarżonym jest stosujący przemoc 
mężczyzna i drugie, w którym na ławie oskarżonych zasiada pokrzywdzona kobieta, oskarżona przez swojego 
partnera o pobicie. Zapadające w tego typu sprawach orzeczenia oparte są zwykle na założeniu, że o znęcaniu się 
nie może być mowy, gdy między osobą pokrzywdzoną i oskarżoną dochodzi do wzajemnego naruszania 
nietykalności cielesnej. Policjanci, prokuratorzy i sędziowie najczęściej nie badają przyczyn ani innych okoliczności 
towarzyszących stosowanej przez kobiety przemocy; nie biorą pod uwagę dysproporcji sił, zależności 
ekonomicznej i emocjonalnej, nie ustalają także, kto był inicjatorem przemocy. Czasami można odnieść wrażenie, 
że oskarżonymi o znęcanie się są ofiary, a sprawcy potrzebują pomocy i wsparcia. Takie podejście widoczne było 
na przykład w niedawnym orzeczeniu Sądu Okręgowego w Lublinie, rozpatrującego zażalenie na korzyść 
tymczasowo aresztowanego za znęcanie się nad rodziną. Jednym z argumentów na rzecz zwolnienia sprawcy z 
aresztu był to, że jego ofiara nie była bierna i czynnie się broniła. Sprawca zadeklarował ponadto, że kocha 
rodzinę i obiecał poddać się leczeniu odwykowemu. To wystarczyło. Sprawcę zwolniono z aresztu, nie informując 
o tym jego rodziny. Zlekceważenie przez sąd zagrożenia doprowadziło do kolejnej tragedii.  

W Polsce panuje wiara w skuteczność mediacji i programów reedukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. 
Tymczasem prawda jest taka, że praktyki te przyczyniają się do wtórnej wiktymizacji kobiet. Łudzą się one, że 
sprawca się zmieni i chcą dać mu szansę. To oczywiście ich dobre prawo, jednak organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości powinny kierować się profesjonalną wiedzą i rozwagą, a nie wiarą w nadrzędną wartość rodziny, 
którą należy ratować za wszelką cenę. W większości wypadków oczekiwana z utęsknieniem zmiana w zachowaniu 
i postawie sprawcy nigdy nie zachodzi. Udział w mediacjach lub programach terapeutycznych dla sprawców jest 
często z ich strony grą, której celem jest uniknięcie odpowiedzialności i utrzymanie przy sobie ofiary. Większość 
uczestników grup terapeutycznych dla sprawców nie ma motywacji do zmiany i rezygnuje z terapii przed czasem. 
Przedłuża to cierpienia ofiar. Na dodatkową traumę naraża również kobiety udział w mediacjach. Ofiary „godzą” 

się na mediacje w obawie, że odmowa może być źle widziana przez wymiar sprawiedliwości. Obawy te nie są 
bezzasadne. Wielu sędziów i prokuratorów nie ma wątpliwości, że kobiety fałszywie oskarżają swoich partnerów i 
wykorzystują wymiar sprawiedliwości dla własnych celów w sprawach rozwodowych. Mit ten jest umacniany przez 
krzykliwy i wpływowy ruch obrony praw ojców.    

 

Nowelizacja ustawy 

O tym, że konieczna jest nowelizacja ustawy wiadomo było już w dniu jej uchwalenia. W 2007 roku na 
brak skutecznej ochrony ofiar zwrócił uwagę Komitet ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet przy ONZ. Komitet zalecił 
Polsce wprowadzenie rozwiązań prawnych, które zwiększałyby bezpieczeństwo ofiar, takich na przykład jak 
nadanie policji uprawnień do wydawania sprawcy zakazu zbliżania się do ofiary i nakazu opuszczenia domu. Rząd 
PiS nie wystąpił z taką inicjatywą, a poselski projekt nowelizacji zainicjowany przez posłankę  Izabelę Jarugę-
Nowacką i zgłoszony do laski marszałkowskiej w maju 2008 roku długo leżał w sejmowej zamrażarce. Ostatecznie 
trafił pod obrady sejmowej komisji wraz z rządowym projektem nowelizacji. Propozycje rządowe dotyczące 
ochrony ofiar przemocy odbiegały na niekorzyść od zapisów projektu poselskiego. 

Przystępując do prac nad projektem nowelizacji rząd Donalda Tuska nie wziął pod uwagę ani projektu 
zgłoszonego przez SLD, ani opinii organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem przemocy w rodzinie. 
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Rządowy projekt powstał  w zaciszu gabinetów, bez debaty publicznej. Trudno bowiem uznać za debatę 

konsultacje zorganizowane przez minister Radziszewską już po uzgodnieniach międzyresortowych, dosłownie w 
przeddzień wniesienia rządowego projektu do Sejmu. Pozytywnie natomiast trzeba ocenić poselską inicjatywę 
zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie nowelizowanej ustawy. Podziękowania należą się również 
posłance Magdalenie Kochan, która przewodniczyła Podkomisji ds. Polityki Społecznej  i Rodziny, powołanej do 
prac nad nowelizacją ustawy za jej partnerski stosunek do organizacji pozarządowych biorących udział w pracach 
podkomisji i uwzględnianie zgłaszanych przez nie poprawek.   

 

Przemoc w rodzinie ma płeć 

Sposób, w jaki postrzegamy i mówimy o przemocy w rodzinie i jej przyczynach  znacząco rzutuje na metody 
przeciwdziałania przemocy. Jeśli mówimy o przemocy w rodzinie w kategoriach praw człowieka i podkreślamy, że 
narusza ona jego fundamentalne prawa (w tym prawo do życia i zdrowia) to wartościami, które chronimy przede 
wszystkim będą bezpieczeństwo osobiste i wolność każdego członka rodziny. Jeśli natomiast przemoc w rodzinie 
uważamy przede wszystkim za przestępstwo przeciwko rodzinie, wartością naczelną nie jest dla nas człowiek, ale 
tzw. komórka społeczna zwana rodziną, której interesy uznajemy za nadrzędne wobec prawa każdego człowieka 
do życia wolnego od cierpienia.  

W polskim orzecznictwie spotykamy się z przykładami tego drugiego podejścia w uzasadnieniach wyroków 
uniewinniających, wydawanych na sprawców przemocy w rodzinie. Wielu polskich sędziów uważa, że stosowanie 
przemocy jest uzasadnione, jeśli intencją sprawcy jest ratowanie rodziny. Stanowisko to jest sprzeczne z 
fundamentalnymi założeniami ustrojowymi współczesnych liberalnych demokracji, w których prawo służy przede 
wszystkim ochronie podstawowych praw i wolności człowieka.   

Rada Europy, Unia Europejska i ONZ już wiele lat temu uznały, że przemoc w sferze prywatnej narusza prawa 
człowieka1 i nie jest neutralna ze względu na płeć. Problemem społecznym jest przemoc mężczyzn wobec kobiet i 
dzieci, a nie przemoc kobiet wobec mężczyzn. Podejście to znajduje odzwierciedlenie w tytułach i w treści 
dokumentów prawa międzynarodowego oraz w hasłach kolejnych kampanii społecznych2.  

W instytucjach międzynarodowych i dojrzałych demokracjach uważa się powszechnie, że  mówienie o przemocy w 
rodzinie językiem neutralnym ze względu na płeć jest próbą marginalizacji problemu i odwraca uwagę od 

rzeczywistych przyczyn i skutków tej przemocy. Dane statystyczne nie pozostawiają wątpliwości: większość wśród 
sprawców przemocy w rodzinie stanowią mężczyźni, a wśród ofiar – kobiety. Mężczyźni doznają przemocy przede 
wszystkim ze strony innych mężczyzn. Ale nie tylko skala zjawiska przemocy w rodzinie wobec kobiet i mężczyzn 
jest różna. Różna jest geneza i skutki przemocy, jakiej doznają obie płci. Przemoc wobec mężczyzn ma inny 
kontekst społeczno-kulturowy i zwykle nie ma charakteru ciągłego.  Taki charakter natomiast ma w większości 
przypadków przemocy wobec kobiet, u której podstaw leży strukturalna nierówność płci i władza, jaką mężczyźni 
mają nad kobietami.  

Przyjęte na arenie międzynarodowej podejście do problemu przemocy w rodzinie z trudem znajduje akceptację w 
naszym kraju. W Polsce przemoc w rodzinie wciąż postrzegana jest w kategoriach dysfunkcjonalności relacji w 
rodzinie, patologii lub alkoholizmu. Do eliminacji przemocy prowadzić ma nauczenie sprawców kontrolowania 
agresji, wzmocnienie więzi i poprawa komunikacji w rodzinie. Tradycyjna patriarchalna rodzina pozostaje 
nietknięta. Uważa się nawet, że samo określenie „przemoc w rodzinie” podważa jej „świętość” i nie powinno się 
znaleźć w tytule ustawy. Jednym ze skutków tego podejścia jest usytuowanie programów przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w strukturach finansowych i organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji 

zwalczających alkoholizm. Poza kilkoma organizacjami feministycznymi nikt nie uwzględnia kontekstu 
historycznego, kulturowego i politycznego tej przemocy. Uwadze polityków umyka fakt o podstawowym 
znaczeniu, że tzw. przemoc w rodzinie jest w praktyce przemocą mężczyzn wobec kobiet. Przypominanie tej 
prawdy budzi często agresję rzekomych przyjaciół tradycyjnej rodziny, a w rzeczywistości motywowanych 
politycznie autorytarnych ideologów. Mnożą się oskarżenia o radykalny feminizm i rozbijanie rodziny. Skupienie 
się na ochronie praw ofiar przemocy nazywane bywa jątrzeniem i dzieleniem środowiska organizacji i instytucji 
zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.  

 

Bliżej Europy 

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest krokiem w dobrym kierunku i zapewne przyczyni 
się do skuteczniejszej ochrony kobiet i dzieci. Polskiemu ustawodawcy zabrakło jednak wyobraźni i odwagi do 

                                                 
1
 Deklaracja o Eliminacji Wszelkich Form Przemocy wobec Kobiet; Platforma Pekińska; rezolucja   

2 ONZ-owska Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet; Konwencja Rady Europy nad, którą trwają prace Konwencja została nazwana 
ds zwalczania przemocy wobec kobiet , w tym przemocy domowej; Trwająca ( 2008 -2015) kampania ONZ Zjednoczeni przeciw przemocy 

wobec kobiet –united to end violence against women;  Zakończona w 2008 roku Kampania Rady Europy Stop Przemocy wobec Kobiet;     
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przyjęcia przepisów, które zbliżyłyby nas do standardów międzynarodowych. Słowa „kobieta” nie udało się 

umieścić nawet w preambule do ustawy. Jest natomiast odwołanie do praw człowieka, co chyba trzeba uznać za 
sukces zaledwie 17 lat od przyjęcia przez ONZ definicji uznającej przemoc wobec kobiet za naruszenie praw 
człowieka.  

Poważnym mankamentem nowej ustawy jest brak przepisów uprawniających policję do wydania nakazu 
opuszczenia domu oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Niezrozumiała jest niechęć 
polskiego ustawodawcy do tej regulacji z powodzeniem stosowanej w wielu krajach europejskich. Cieszy 
natomiast przyjęcie zapisu zwiększającego możliwość procesowego zatrzymania sprawcy przemocy w rodzinie –  
obligatoryjnego nawet w przypadku posługiwania się przez niego niebezpiecznym narzędziem3. I to rozwiązanie 
nie jest jednak w pełni satysfakcjonujące, gdyż nie uwzględnia takich zagrożeń, jak groźby zabójstwa, 
wcześniejsze naruszenie zakazu kontaktowania się lub nakazu opuszczenia domu.  

Trzeba jednak pamiętać, że wszelkie regulacje, nawet najlepsze, rodzić mogą nowe zagrożenia. Jak wykazują 
badania i praktyka instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, sprawcy objęci zakazem 
kontaktowania się częściej niż inni dopuszczają się zabójstw swoich żon lub partnerek. Nie oznacza to wcale, że 
bezpieczne są te kobiety, które wciąż zamieszkują ze swoimi agresywnymi mężami lub partnerami. W Polsce do 
ponad jednej trzeciej zabójstw dochodzi na tle tzw. nieporozumień rodzinnych. Z danych Komendy Głównej Policji 
wynika, że choć w ostatnich latach maleje ogólna liczba zabójstw w Polsce, to proporcjonalnie wzrasta liczba 
zabójstw na tle nieporozumień rodzinnych. Zwolnienie niebezpiecznego sprawcy przemocy w rodzinie po 48 
godzinach bez obligatoryjnego  zastosowania środka zapobiegawczego w postaci aresztu naraża ofiary na ryzyko 
utraty życia.  

Pomimo powyższego zastrzeżenia wprowadzenie do kodeksu postępowania karnego samoistnego środka 
zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia domu należy uznać za słuszne. Szkoda jednak, że niejako przy 
okazji zniesiono możliwość wydania ogólniejszego zakazu kontaktowania się z ofiarą, co może narażać kobiety na 
nagabywanie ze strony sprawcy i presję na wycofanie skargi. Centrum Praw Kobiet proponowało, aby zakaz 
kontaktowania się i zbliżania do ofiary mógł być integralną częścią środka zapobiegawczego w postaci nakazu 
opuszczenia domu. Z uwagi na konieczność zintegrowania systemu ochrony ofiar szczególnie zagrożonych, CPK 
postulowało także, aby w  sytuacji, gdy sprawca  dopuszcza się przemocy z użyciem niebezpiecznego narzędzia, 
gdy grozi lub w przeszłości groził zabójstwem lub dopuścił się innych podobnych czynów, a sąd odmawia 
zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, prokurator był zobligowany do 

wydania nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się do 
poszkodowanej. Nasze propozycje nie spotkały się jednak ze zrozumieniem  ustawodawcy.  

Nowym i korzystnym dla ofiary przemocy rozwiązaniem jest wprowadzenie cywilnego nakazu opuszczenia domu 
przez sprawcę. Niestety nie wprowadzono jednocześnie możliwości orzeczenia przez sąd cywilny zakazu 
kontaktowania się i zbliżania do osoby pokrzywdzonej. Sam nakaz opuszczenia domu bez zakazu kontaktowania 
się i zbliżania nie zapewnia bezpieczeństwa pokrzywdzonym kobietom i dzieciom. Przy tak zawężonej ochronie 
kobiety mogą być narażone na nękanie przez sprawcę, na groźby z jego strony i inne formy nacisku na wycofanie 
skargi. Stanowczo zbyt długi jest też przyjęty w ustawie okres (do jednego miesiąca), w jakim  sąd może wydać 
nakaz opuszczenia domu4.   

Korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa ofiar jest poszerzenie (po skazaniu) możliwości zastosowania środka 
karnego z art. 39  punkt 2b o zakaz kontaktowania się z określonymi osobami i zakaz zbliżania się do określonych 
osób oraz dodanie po punkcie 2d, punktu 2e wprowadzającego nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie 
z pokrzywdzonym5. Zdaniem CPK w zapisie dotyczącym zakazu zbliżania się zabrakło specyficznego zakazu 

                                                 
3
  Art. 244; w art. 244 po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu: 

„§ 1a. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z 

użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem 
przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi. 

§ 1b. Policja zatrzymuje osobę podejrzaną, jeśli przestępstwo, o którym mowa w § 1, zostało popełnione przy użyciu broni palnej, 
noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy 

wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.”; 

 
4 Art. 11a. 1. Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie 

czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia 

mieszkania. 

2. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie zapada po 

przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne z 

chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności. 
5 Art. 39a) pkt 2b obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z 

określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,”, 

„2e) nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,”; 



 

5 

 

 

zbliżania się do miejsc regularnego przebywania osób pokrzywdzonych. Obawiamy się, że zakaz zbliżania się 

może być interpretowany zawężająco, co nie zapewni pełnej ochrony pokrzywdzonym kobietom.  

Nie jest dla nas zrozumiałe zawężenie zakresu obligatoryjnego orzeczenia wyżej wymienionych środków karnych 
w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko do przestępstw 
przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego. Czy dorosłe ofiary przemocy seksualnej 
oraz przemocy domowej powinny być zdane wyłącznie na dobrą wolę sędziego? Wielu sprawców przemocy 
seksualnej i domowej stanowi duże zagrożenie dla swoich ofiar po wyjściu z zakładu karnego. CPK postulowało, 
niestety bezskutecznie, rozszerzenie obligatoryjności zastosowania wyżej wymienionych środków  wobec osób 
pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa przeciwko wolności seksualnej oraz przestępstwa z użyciem przemocy 
wobec osoby najbliższej.6 

Kolejnym ważnym krokiem, tak z punktu widzenia bezpieczeństwa ofiar, jak ich zaufania do wymiaru 
sprawiedliwości, jest wprowadzenie przepisu zobowiązującego sąd do zarządzenia wykonania kary pozbawienia 
wolności oraz odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia za przestępstwo popełnione z użyciem 
przemocy, jeśli sprawca po zwolnieniu nadal stosuje przemoc wobec osoby pokrzywdzonej7. W naszej opinii 
obowiązek ten powinien także obejmować przypadki naruszenia przez sprawcę nakazu opuszczenia domu lub 
zakazu kontaktowania się i zbliżania się do ofiary.  

Z punktu widzenia skuteczności zakazów i nakazu opuszczenia lokalu ważne jest również rozszerzenie zakresu 
przedmiotowego art. 244 kodeksu karnego, a tym samym wprowadzenie sankcji karnej za naruszenie wyżej 
wspomnianych nakazów i zakazów. Należałoby ponadto wprowadzić zagrożenie sankcją karną za naruszenia 
środków zapobiegawczych zastosowanych przez prokuratora.  

CPK w pełni popiera wprowadzenie zakazu stosowania kar cielesnych, zadawania cierpień psychicznych i innych 
form poniżania dziecka. Jeśli chodzi o budzący sprzeciw środowisk prawicowych przepis art. 12 a.1, dotyczący 
odbierania dziecka w sytuacji zagrożenia dla jego życia i zdrowia, to co do zasady uważamy, że może on 
wzmocnić ochronę dzieci. Obawiamy się jednak, że zapis, który nie rozróżnia, czy zagrożenie dla dziecka stanowi 
jedno z rodziców czy oboje, może być wykorzystywany przeciwko matce dziecka, która jest również ofiarą 
przemocy. W wielu wypadkach kobiety nie są po prostu w stanie ochronić dziecka przed agresją sprawcy. Naszym 
zdaniem, w takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest odizolowanie sprawcy od rodziny i wsparcie matki dziecka 
w jej funkcjach opiekuńczych i wychowawczych. Dlatego postulowałyśmy wprowadzenie do artykułu 12 a.1. 
wyraźnego rozróżnienia, czy zagrożenia dla dziecka stanowią oboje rodzice, czy też jedno z ich, i udzielanie przez 

pracownika socjalnego wsparcia temu z rodziców, które nie stanowi zagrożenia dla dziecka.   

Z silnym sprzeciwem posłów PiS, innych środowisk prawicowych i organizacji zrzeszających ojców spotkały się 
również przepisy dotyczące zespołów interdyscyplinarnych, zezwalające im na dostęp do tzw. danych wrażliwych 
dotyczących ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. CPK zasadniczo popiera ideę współpracy interdyscyplinarnej 
różnych służb, jednak proponowane zapisy nie są satysfakcjonujące. Nie rozdzielają jasno funkcji strategicznej 
współpracy międzyinstytucjonalnej od współpracy dotyczącej konkretnych przypadków. Powoływanie zespołów 
(zwanych w nowelizowanej ustawie grupami roboczymi) powinno być naszym zdaniem bardziej elastyczne i 
pozostawione do dyspozycji instytucji, które współpracują ze sobą w ramach lokalnej koalicji.  Naszym zdaniem 
zespoły zajmujące się pracą z konkretną rodziną (ofiarą lub sprawcą) powinny powstawać z inicjatywy specjalisty 
z instytucji, do której dana osoba trafiła.  

                                                 
6 art. 41a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 41a. § 1. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz 

kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez 

zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności 
seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy 

przeciwko osobie najbliższej; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego 

organu w określonych odstępach czasu. 

§ 2. Sąd orzeka obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z 

określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz 
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego 

zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego; obowiązek lub zakaz 

może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu. 
7 75 §1a  Sąd zarządza wykonanie kary jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec 

osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, 

ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.”;  

 160§1a. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy 

lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą, w okresie próby  

rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej zamieszkującej 
wspólnie ze sprawcą.”; 
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Żałować należy, o czym była już mowa, że przy okazji nowelizacji ustawodawca nie poddał krytycznej analizie 

przyjętego w projekcie ustawy podziału zadań i kompetencji dla poszczególnych szczebli administracji rządowej i 
samorządowej. Nie podjął też próby stworzenia solidnych podstaw prawnych i instytucjonalnych systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie opartych na spójnym systemie wartości. Pozostaje nadzieja, że praca 
Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pomoże ustawodawcy lepiej przygotować 
kolejną nowelizację, do której dojdzie niechybnie po ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy o Eliminacji 
Przemocy wobec Kobiet oraz – w dalszej przyszłości – po wejściu w życie unijnej dyrektywy w sprawie przemocy. 
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