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1. Wstęp
Przemoc. Z tym zjawiskiem spotykamy się na co dzień. Szczególnie my 

– funkcjonariusze Służby Więziennej. Na co dzień mamy też do czynienia z jej 
sprawcami. Również sprawcami przemocy domowej. Przestępstwa o najgorszym 
charakterze, bo popełnianym w zaciszu domowym i dotykającym najbliższych. 

Ten rodzaj przemocy ma wiele twarzy. Występuje nie tylko w relacjach męż-
czyzna (sprawca) – kobieta (ofiara), chociaż to zjawisko zauważane jest najczęś-
ciej. Zdarzają się też sytuacje przeciwne, kiedy pokrzywdzonym jest mężczyzna, 
któremu trudno przyznać się do tego. Ofiarami tego okrutnego przestępstwa są 
również dzieci. Bezbronne, często maltretowane lub obserwujące maltretowanie. 
Ciche i bezbronne. 

Skażenie przemocą należy zwalczać każdą bronią i każdym „lekarstwem”. 
Wydaje się, że jednym z nich może być ten poradnik. Poradnik, który został 
napisany z inicjatywy Rady ds. Kobiet Służby Więziennej. Czy należy przez to 
rozumieć, że zjawisko przemocy domowej szczególnie dotyczy naszej grupy za-
wodowej? Myślę, że nie. Jednak nie należy też naiwnie sądzić, że nasza grupa 
zawodowa jest od niego wolna. 

Każdy środek, a ten Poradnik jest takim środkiem, który może pomóc w wal-
ce z przemocą jest bardzo cenny. Szczególnie cenna jest inicjatywa, która w spo-
sób jasny i przystępny, klarowny i czytelny może pomóc ofiarom tego przestęp-
stwa. To narzędzie, które można wziąć do ręki i posłużyć się jak orężem. Orężem, 
które ofierze pozwala zachować godność.

gen. Jacek Włodarski
Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Pod koniec maja br. uczestniczyłem w ważnym spotkaniu zorganizowanym 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Biuro Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Równego Traktowania we współpracy z Radą Europy. Tematem konferen-
cji były koszty przemocy, jakie ponosi państwo należycie reagujące na naganne 
i poddane karaniu zachowania, w szczególności zaś koszty przemocy wobec ko-
biet. Przygotowując się do rozmowy z ekspertami z Rady Europy ustaliłem, że 
w polskich jednostkach penitencjarnych w dniu 31 grudnia 2012 r. przebywało 
blisko 8,5 tys. osób, które skazane zostały za czyny przestępcze polegające na 
stosowaniu szeroko rozumianej przemocy, w tym przemocy w rodzinie (art. 207 
kodeksu karnego). Tak więc, w pewnym uproszczeniu, przyjąć można, że co dzie-
siąty skazany odbywający karę w zakładzie karnym był osobą odpowiedzialną 
za znęcanie się nad najbliższymi, w tym dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. 
Wymowę przedstawionych danych pozostawię bez komentarza.

O przemocy w rodzinie, w szczególności przemocy wobec kobiet, dyskutuje 
się od szeregu lat w różnych, bardzo poważnych gremiach. Dla przykładu wska-
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zać  można  dokumenty i opracowania, zamieszczone na stronach internetowych 
Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.  Jak podaje Pełno-
mocnik Rządu, „w celu przełamania cyklu nierówności płci i ciągłego wystawia-
nia kobiet na przemoc z powodu płci, Rada Europy przyjęła w 2011 roku swoją 
Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy do-
mowej, która została otwarta do podpisu w Stambule, w maju 2011 r. (Konwencja 
Stambulska)”. 

O Konwencji Stambulskiej piszę nie bez powodu. Dokument ten uznaje bo-
wiem przemoc wobec kobiet za naruszenie praw człowieka i formę dyskryminacji. 
Oznacza to wprost, że Państwa będą ponosić odpowiedzialność, jeśli odpowiednio 
na nią nie zareagują. Konwencja stanowi pierwszy dokument międzynarodowy, 
w którym zawarto definicję płci (gender). W rozumieniu nowego aktu prawnego, 
pojęcie „płci” nie oznacza tylko płci biologicznej – mieści się w nim również płeć 
społeczno-kulturowa, która przypisuje kobietom i mężczyznom odmienne, szcze-
gólne role i zachowania w społeczeństwie. Dodatkowo warto zauważyć, że Kon-
wencja Stambulska wprowadza nowe rodzaje przestępstw związanych z przemo-
cą, takie jak wymuszone małżeństwo czy przymusowa aborcja albo sterylizacja 
(również genitalne okaleczanie kobiet). Przyjęcie przez Radę Europy Konwencji 
Stambulskiej stanowi wyraźne potwierdzenie skali problemu przemocy, występu-
jącej we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy. 

O przemocy nie wystarczy jednak wyłącznie pisać i dyskutować. Przemocy 
należy czynnie przeciwdziałać. A formą takiego przeciwdziałania jest z pewnoś-
cią przygotowanie niniejszej publikacji. Zaletą „Poradnika” jest z jednej strony 
jego zwięzły charakter, z drugiej zaś rzetelne i szczegółowe przedstawienie praw-
nych reakcji, możliwych do zastosowania w przypadku stwierdzenia wystąpienia 
zjawiska przemocy. Zawarte pod koniec publikacji aktualne wzory pism, w tym 
pism procesowych, stanowią niezaprzeczalny walor przedsięwzięcia.

I mimo wysokiej wartości merytorycznej i edytorskiej „Poradnika”, swoje 
wystąpienie zakończę mocnym i przewrotnym przesłaniem – przeczytajcie Panie 
i Panowie, Koleżanki i Koledzy prezentowaną publikację, bo warto. Po przeczy-
taniu odłóżcie po prostu na półkę – obyście już nigdy nie musieli sięgać do po-
nownej lektury. 

Michał Zoń
Dyrektor Biura Prawnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej

Problematyką przemocy w rodzinie i bliskich relacjach zajmuję się już kilka-
naście lat. Od 1998 roku redaguję jedyne w Polsce czasopismo poświęcone temu 
tematowi czyli dwumiesięcznik „Niebieska Linia”. Od 2005 roku kieruję także 
Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, 
placówką pomocową Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psy-
chologicznego. Od wielu lat w obydwu tych miejscach „drążyliśmy” temat prze-
mocy w rodzinach mundurowych. Co roku bowiem zgłaszały się do nas osoby, 
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którym pomóc było trudniej niż innym, bo…: „mąż zna wszystkich policjantów/
prokuratorów/sędziów w okolicy, bo sam pracuje/współpracuje z nimi”, „dowo-
dów nie mam żadnych, bo on nie dopuści do tego, aby zostały jakieś ślady”, „stra-
szy mnie bronią, skuwa kajdankami…”, „jak ujawnię co się dzieje on straci pracę, 
a my żyjemy z jego pensji” itd.  Wydaje się, że w każdym przypadku sprawca to 
sprawca, a ofiara to ofiara, a jednak są sytuacje „bardziej przemocowe” od innych. 
Wszyscy wiemy, że są zawody szczególnie narażone na stres i wypalenie zawo-
dowe, gdzie specyfika służby nie sprzyja spokojnemu życiu rodzinnemu. Wśród 
czynników, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia przemocy w rodzinach 
mundurowych badacze wymieniają: 
§    zmienne godziny pracy, w tym służba nocna, całodobowa czy w dni świąteczne, 

co koliduje z cyklem życia rodzinnego;
§    dominujący styl bycia na służbie co przenosi się do domu – współmałżonkowie 

funkcjonariuszy mundurowych skarżą się, że ich partnerzy nie potrafią zosta-
wić swojej pracy i stylu funkcjonowania i że nawet w domu muszą mieć zazwy-
czaj ostatnie słowo, nie znoszą sprzeciwu i dyskusji; 
§    kopiowanie strategii działań wobec przestępców w życiu domowym; stosowanie 

metod depersonalizujących, degradujących i działań brutalnych wobec człon-
ków rodziny; 
§    nieujawnianie emocji – wiele żon/mężów twierdzi, że ich partnerzy pracujący 

w służbach mundurowych nie komunikują swoich emocji i uczuć;
§    brak wsparcia społecznego; dotyczy to zarówno przełożonych, kolegów w pracy, 

jak i członków rodziny i całego społeczeństwa (otoczenie nie oczekuje od funk-
cjonariusza, że ten będzie się dzielił swoimi zawodowymi stresami i frustracja-
mi, ale raczej tego, że ze wszystkim da sobie sam radę); 
§    nadużywanie alkoholu. 

Badania amerykańskie pokazują, że do przemocy dochodzi w 40% rodzin 
mundurowych (w porównaniu z 10% rodzin w ogólnej populacji). Gdybyśmy dys-
ponowali polskimi badaniami ich wyniki byłyby zapewne zbliżone. 

Problem więc jest i, na szczęście, od kilku lat kierownictwo polskiej Policji, 
a obecnie także Służby Więziennej, jest gotowe by się z nim zmierzyć, o czym 
świadczy krótki, ale znaczący wstęp gen. Jacka Włodarskiego. 

Ale o obecny stan gotowości do działań trzeba było zabiegać kilka lat. Roz-
mowy o potrzebie działań profilaktycznych i pomocowych skierowanych do 
rodzin pracowników Policji, Służby Więziennej, wojska prowadziłam wiele lat. 
Skuteczności nabrały one dopiero wtedy, gdy znalazłam sojuszniczki w kobietach 
noszących mundury. I to im – policjantkom i funkcjonariuszkom więziennym 
– zawdzięczamy, że w oczach osób kierujących służbami mundurowymi w Polsce 
zjawisko przemocy w rodzinie zaczęło być widoczne. Brawo dziewczyny!

Ogromnemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi pań z Rady ds. Kobiet 
Służby Więziennej zawdzięczamy także ten świetny poradnik „Nie dla przemo-
cy”. Dostajecie Państwo do rąk książeczkę małą, ale niesłychanie rzetelną i war-
tościową. Oby wiedza w niej zawarta okazała się nieprzydatna, ale intuicja i wie-
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loletnie doświadczenie zawodowe mówi mi, że będzie inaczej. Będziecie Państwo 
sięgać po ten poradnik wiele razy. I na pewno znajdziecie w nim odpowiedź na 
wiele pytań – tych z zakresu psychologii i tych z zakresu przepisów prawnych. 
Przystępna forma, praktyczne wskazówki i uwagi oraz świetna znajomość specy-
fiki środowiska Służby Więziennej – to ogromny atut tego poradnika. 

Nie życzę Państwu „przyjemnej lektury”, bo temat z przyjemnością nie ma 
nic wspólnego. Życzę Państwu „pożytecznej lektury”. Pożytecznej dla Was i in-
nych potrzebujących tej wiedzy. 

Renata Durda
kierowniczka Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ
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2.  Wprowadzenie – dla kogo przeznaczony jest 
ten poradnik?
Zacznijmy od początku. Pomysł na stworzenie poradnika zrodził się w gru-

pie inicjatywnej kobiet działających aktywnie w Radzie ds. Kobiet Służby Wię-
ziennej. Rozmawiając na tematy dotyczące sytuacji kobiet w naszym więziennym 
środowisku, nigdy nie pomijałyśmy sytuacji dotyczącej przemocy w rodzinach 
funkcjonariuszy. Zaczęłyśmy wzajemnie łapać się za słówka związane ze stereoty-
powym sposobem myślenia i szufladkowania pewnych zagadnień, doszłyśmy do 
prawdy oczywistej, że sytuacja w Służbie Więziennej dotycząca przemocy w ro-
dzinach funkcjonariuszy jest bardzo zaniedbana. Nie rozmawiamy w naszym śro-
dowisku zawodowym na temat takiego problemu, jakim jest przemoc domowa, 
nie posiadamy badań oceniających skalę zjawiska, nie mamy również organów 
pomocowych w tym zakresie. 

Po pierwsze, jesteśmy częścią społeczeństwa i niewątpliwie przemoc w ro-
dzinach funkcjonariuszy Służby Więziennej ma miejsce. Po drugie, specyficzny, 
militarny, hierarchiczny charakter pracy, może właśnie takie zachowania projek-
tować w domach rodzinnych. Po trzecie, codzienna praca z całym złem, czy też 
zagubieniem tego świata, może powodować zatarcie pewnych norm życia spo-
łecznego. Sprawa najważniejsza to wizerunek stworzony poprzez stereotypowe 
spostrzeganie funkcjonariuszki siłaczki, funkcjonariusza herosa, utrudniający 
przyznanie się nawet przed samym sobą, a cóż dopiero przed innymi, że mamy 
w domu problem z przemocą, że sobie z tym nie radzimy. 

Do kogo skierowany jest poradnik „Nie dla przemocy cz. 1. Przemoc domo-
wa”? Adresujemy go do wszystkich kobiet i mężczyzn pracujących lub pełniących 
służbę w naszej formacji mundurowej. Skierowany jest zarówno do osób będą-
cych ofiarami przemocy domowej, jak również do sprawców. Tym pierwszym po-
kazujemy jak rozpoznać, uświadomić sobie, że jesteśmy w bardzo złej sytuacji ży-
ciowej, że nie musimy i wręcz nie powinniśmy sie zgadzać na tak złe i poniżające 
traktowanie w domu. Pokazujemy, że jest wyjście z tej sytuacji i prowadzimy krok 
po kroku przez meandry prawa polskiego w zakresie, między innymi postępo-
wania przed sądem, postępowania w sprawach o alimenty, wskazujemy również 
gdzie po tę pomoc należy się zwrócić. 

Sprawcom przemocy domowej uświadamiamy po pierwsze, że nie są bez-
karni, że zachowania przemocowe w domu są przestępstwem i podlegają karze. 
Ponadto wskazujemy w poradniku całe spektrum zachowań, które są traktowa-
ne jako przemoc domowa, czyli jako przestępstwo. Poradnik nie daje oczywistej, 
prostej recepty, jak poradzić sobie z przemocą w domu, szczególnie trudną sy-
tuacją życiową i osobistą, w jakiej w związku z tym się znaleźliśmy. Wskazuje 
drogi i podpowiada rozwiązania, jednocześnie uświadamia, że taki układ rodzin-
no-przemocowy niszczy nas i nasze dzieci. W poradniku nikogo nie oskarżamy 
i nie osądzamy. Wskazujemy sprawcom przemocy, że ich negatywne zachowania 
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wobec najbliższych nie są bezkarne, że nie można ich tłumaczyć stresem w pra-
cy, ciężką sytuacją materialną i trudnym życiem. Jednocześnie nie odmawiamy 
sprawcom przemocy domowej pomocy, zachęcamy do zmian w swoim życiu, dla 
siebie, dla rodziny, poprzez uczestnictwo w różnych formach terapii i progra-
mach pomocowych dla sprawców przemocy domowej. 

Poradnik ma za zadanie również pokazanie kadrze zarządzającej Służbą 
Więzienną, że taki problem jak przemoc domowa w naszej formacji ma miejsce, 
że nie powinniśmy zarówno ofiar, jak i sprawców przemocy pozostawiać samych 
sobie. Obowiązkiem szefa jest stanowcza reakcja w takich sytuacjach i udzielenie 
pomocy. Ciche przyzwolenie na zachowania przemocowe w domu głoszone pod 
hasłem „życie rodzinne moich podwładnych mnie nie interesuje”, jest przyzwo-
leniem na łamanie prawa. Wpływa na sposób wykonywania obowiązków służbo-
wych oraz podejście do pracy z drugim człowiekiem, na czym opiera sie praca 
w Służbie Więziennej. 

Poradnik jest także próbą otwarcia dyskusji w Służbie Więziennej nad prob-
lematyką przemocy domowej, jest również narzędziem, które ma pobudzić decy-
dentów do działania w zakresie tej tematyki. 

Jednak przede wszystkim został stworzony dla tych, którzy wymagają pomo-
cy, ale boją się i wstydzą o tym rozmawiać. 

Anna Osowska-Rembecka
Przewodnicząca Rady ds. Kobiet Służby Więziennej
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3. Rodzaje i definicja przemocy
Przemoc w rodzinie – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarza-

jące się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 
osób najbliższych, wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczegól-
ności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza-
jące ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące 
szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia 
i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc fizyczna – polega na oddziaływaniu siłą fizyczną na ofiarę. To bicie, 
popychanie, kopanie, ciąganie za włosy, duszenie, wykręcanie rąk, przypalanie, 
zmuszanie do określonych zachowań i działań, wiązanie, opluwanie, itp. Ten ro-
dzaj przemocy często doprowadza do uszkodzeń ciała, takich jak: siniaki, złama-
nia, rany, uszkodzenia narządów wewnętrznych ze śmiercią włącznie.

Przemoc psychiczna – to obelgi, poniżanie Ciebie oraz Twojej rodziny, środo-
wiska, z którego pochodzisz, grożenie użyciem siły fizycznej, wmawianie choroby 
psychicznej Tobie bądź Twojej rodzinie, ograniczanie wolności osobistej, izolowa-
nie od rodziny, społeczeństwa, znajomych. Jest to również szantaż emocjonalny 
i uczuciowy. Grożenie porzuceniem, zemstą.

Przemoc ekonomiczna – jest to wydzielanie środków na utrzymanie rodziny, 
zmuszanie, byś za każdym razem prosił/a o pieniądze na zakupy. Odbieranie 
Ci Twoich pieniędzy, zabranianie podjęcia pracy bądź zmuszanie do rezygnacji 
z pracy. Rozliczanie z każdego wydanego grosza, tłumaczenie się z wydatków, 
traktowanie Twoich potrzeb jako gorszych niż potrzeby innych członków rodziny. 
Żądanie, byś był/a „gospodarny/a” i za bardzo skromne pieniądze urządzał/a 
wystawne posiłki i jeszcze miał/a oszczędności.

Przemoc seksualna – to zmuszanie Ciebie bądź dzieci do współżycia seksu-
alnego. Uzależnianie łożenia na rodzinę od Twoich określonych zachowań seksu-
alnych. Używanie gróźb lub siły w celu zmuszenia Cię do współżycia. Egzekwo-
wanie siłą, tzw. „powinności małżeńskich”.

Przemoc przez zaniedbanie w opiece – ofiarą tej przemocy może być Two-
je dziecko. Jest to zaniedbywanie zaspokajania jego podstawowych potrzeb ży-
ciowych (jedzenie, ubranie). Wydzielanie jedzenia, ograniczanie go, głodzenie. 
Nieogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych. Jest to również zaniedbywanie jego 
potrzeb emocjonalnych: odtrącanie, nieokazywanie mu miłości, czułości. Ofiarą 
tej przemocy może również być starszy członek rodziny, niemogący już samo-
dzielnie funkcjonować. Możesz być Ty w chorobie.

Przemoc poprzez „bycie świadkiem przemocy” – dotyczy głównie Twojego 
dziecka. To ono jest świadkiem przemocy na Twojej osobie. Pamiętaj, Twoje dzie-
cko Cię kocha. Jesteś dla niego jedyną, najcudowniejszą istotą na świecie. Ono 
cierpi razem z Tobą. Razem z Tobą mimo, że na nie „razy” nie spadają. Ono 



Część pierwsza – Przemoc domowa

kiedyś wystarczająco dorośnie, będzie starało się Cię ochronić, osłonić swoim 
ciałem. Pozwalając na to, by Twoje dziecko było świadkiem przemocy, stajesz się 
nieświadomie sprawcą przemocy nad nim i ponosisz winę za taką przemoc na 
Twoim dziecku. 

Ludmiła Kwiecińska
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej 
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 4. Symptomy przemocy domowej
4.1. Mechanizmy działania i myślenia sprawcy i ofiary
Pamiętaj, że jeżeli Twój partner lub partnerka:
§   bije Cię,
§   bije Cię po twarzy,
§   uderza Cię pięściami lub jakimiś przedmiotami,
§   szarpie Cię i wyrywa Ci włosy,
§   rzuca Tobą o ścianę,
§   popycha Cię,
§   szczypie Cię,
§   szturcha Cię,
§   uchyla się od płacenia alimentów,
§   uchyla się od finansowania wydatków na jedzenie i ubranie Waszych dzieci,
§    uchyla się od ponoszenia kosztów opłat za mieszkanie, z którego również ko-

rzysta,
§   ośmiesza Cię przed innymi osobami,
§   traktuje Cię w sposób, który Cię rani,
§   zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają,
§   deprecjonuje to, co robisz i kim jesteś,
§   straszy lub grozi, że Tobie lub dzieciom stanie się krzywda,
§   straszy, że popełni samobójstwo, jeśli zrobisz coś wbrew jego woli,
§   zabiera pieniądze lub rzeczy,
§    uzależnia danie pieniędzy na podstawowe potrzeby rodziny od określonego 

zachowania,
§   szantażuje Cię,
§    zmusza Cię do całonocnych rozmów, pomimo Twojego zmęczenia lub koniecz-

ności wyjścia rano do pracy,
§   wyzywa Cię i ubliża Ci na osobności lub przy innych osobach,
§    izoluje Cię od innych ludzi, zabraniając spotykać się ze znajomymi lub zacho-

wując tak, że boisz się lub wstydzisz zaprosić znajomych do domu,
§    zabrania Ci kontaktowania się z rodziną, odwiedzania rodziny, telefonowania 

i odbierania rozmów telefonicznych od rodziny,
§    zamyka Cię w domu, ogranicza Twój wolny czas i swobodę decydowania o so-

bie,
§   kontroluje Ciebie i wszystko co robisz,
§    przegląda Twoje rzeczy osobiste lub telefon bez Twojej zgody lub wiedzy po to, 

żeby wywołać w Tobie strach, niepewność i podporządkowanie, 
§   niszczy przedmioty, które należą do Ciebie,
§   wymusza seks,
§   dotyka Cię wbrew Twojej woli, 
§   zmusza Cię do zachowań seksualnych,
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§   dokucza lub znęca się nad zwierzętami, które kochasz,
 to jest to coś więcej niż kłótnia, nieporozumienia i konflikty małżeńskie, 
choć przez lata powyższe zachowania traktowane były jako sprawa pry-
watna. To jest doświadczanie PRZEMOCY, której Ty jesteś OFIARĄ. Dziś 
takie zachowania SĄ PRZESTĘPSTWEM i podlegają karze tak samo, jak 
przemoc wobec obcych osób.

Jeżeli doświadczasz przemocy ze strony osoby bliskiej, to podlegasz pewnym 
mechanizmom psychologicznym i ulegasz wpływom sprawcy przemocy powodu-
jącym, że nie widzisz swojej sytuacji tak, jak widzą ją inni, a to z kolei powoduje, 
że trudno Ci znaleźć sposób na zmianę swojego losu. Nie wierzysz w możliwość 
takiej zmiany, a często uważasz, że na takie traktowanie, jakie Cię spotyka, za-
sługujesz.

Przyczyny tego, że tak się dzieje są bardzo skomplikowane i złożone, mogą 
zaskoczyć nawet Ciebie. Spróbuj, czytając ten informator, odszukać w tym swojej 
sytuacji.

Po pierwsze, pamiętasz swojego partnera z okresu, kiedy przemocy nie uży-
wał, a nawet jeżeli przejawiał zachowania zmierzające do kontroli nad wszystkim, 
to odczytywałaś/eś to jako przejaw zazdrości, wynikającej z miłości do Ciebie. Do-
piero z perspektywy czasu oraz okoliczności, które nastąpiły w Twoim związku, 
umiesz inaczej spojrzeć na zachowania Twojego partnera.

Po drugie, w Waszym związku oprócz okresów trudnych – tzw. narastające-
go napięcia, a nawet drastycznych – tzw. gwałtownej przemocy, istnieją na pewno 
momenty intensywnych pozytywnych emocji pomiędzy Wami – tzw. miodowe 
miesiące. W ich trakcie Twój partner jest inny – lepszy: rozmawia z Tobą spo-
kojnie, słucha Ciebie, może pomaga Ci w obowiązkach domowych, zaprasza na 
spacer, kupuje prezenty, bawi się z Waszymi dziećmi albo odrabia z nimi lekcje, 
często śmiejecie się razem, lepiej wszystko się układa między Wami, cieszy Was 
wspólny seks. Przykładów na to, jak może być wtedy fajnie można by mnożyć. 
Pewnie wydaje Ci się wtedy, że taka sytuacja mogłaby być zawsze gdybyś tylko 
bardziej się starał/a, może uprzedzał/a oczekiwania partnera, a na pewno popra-
wił/a swoje funkcjonowanie w tych obszarach, w których ma on uwagi do Ciebie. 
Łudzisz się wtedy, że znajdziesz jakiś sposób – „klucz” do zachowania Twojego 
partnera, pozwalający powstrzymać go przed przemocą i spowodować, żeby za-
wsze był/a dobry/a, bo przecież „potrafi taki być”.

Po trzecie, wyrwanie się z cyklu przemocowego dodatkowo utrudnia Ci 
wcześniejsze działanie Twojego partnera, często rozłożone w czasie, przemyśla-
ne i nastawione na zmanipulowanie Cię. Na przykład Twój partner najpierw 
ogranicza Ci kontakty lub zabrania kontaktowania się z Twoją rodziną, bliskimi 
ludźmi, znajomymi, a potem, kiedy nikt Cię nie odwiedza, nie dzwoni do Ciebie, 
podaje Ci ten fakt jako dowód na to, że masz tylko jego. Inni odwrócili się, gdyż 
nie jesteś interesującą osobą, odstajesz, nie nadążasz, nie jesteś warta/y bliższej 
znajomości itp. Ponieważ wiele z faktów, o których mówi Twój partner na pierw-
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szy rzut oka rzeczywiście tak wygląda, zaczynasz wierzyć mu, że ma rację i że 
jesteś zdana/y tylko na niego. 

Innym sposobem swoistego przywiązania Cię do siebie jest takie przedstawia-
nie Twojej sytuacji abyś uwierzył/a, że sam/a nic nie możesz, nie dasz rady, nie 
masz na nic wpływu i nikt nie potraktuje Cię poważnie. Aby wywołać u Ciebie takie 
myślenie Twój partner będzie pokazywał Ci wiele przykładów na to, że jest lepszy, 
mocniejszy, ma wpływy i znajomych, np. to on/ona pracuje i utrzymuje Cię, albo 
więcej zarabia, bo jest lepiej wykształcony, ma wyższe stanowisko, bo jest zdolniej-
szy albo odwrotnie; Ty, owszem, zarabiasz więcej, masz wyższe stanowisko, ale to 
on/ona zajmuje się dziećmi, spędza z nimi więcej czasu i w ogóle ma z nimi lepszy 
kontakt. W każdej z tych sytuacji Twój partner znajdzie dowód na to, że jeżeli ze-
chcesz od niego odejść, to dzieci zostaną z nim, ponieważ albo on więcej zarabia lub 
jedynie on zarabia, więc jest w stanie utrzymać rodzinę, ma lepszy kontakt z dzieć-
mi, bo opiekuje się nimi na co dzień, podczas gdy Ty robisz karierę zawodową. 

Partner stosujący przemoc, każdą sytuację przedstawi tak, żeby okazało się, 
że ma przewagę, że okoliczności przemawiają na jego korzyść, a Ty jesteś na 
straconej pozycji. Dzieje się tak dlatego, że sprawcy przemocy wykorzystają każ-
dą sytuację, w której mają przewagę – na swoją korzyść i przeciwko partnerowi. 
Prawdopodobnie słyszysz też z ust swojego partnera, że zna on wiele wpływo-
wych osób, które w razie czego będą świadczyć za nim w sądzie albo pomogą mu 
lub zaszkodzą Tobie, jeżeli zrobisz coś wbrew jego woli. Zabiegi te służą właśnie 
temu, żebyś czuł/a się samotna/y, wyizolowana/y i bezradna/y, a w konsekwencji 
doszła/edł do wniosku, że jesteś zdana/y na łaskę partnera. 

Specyficznym rodzajem manipulacji mogą być też komunikaty, które czasem 
zdarza Ci się pewnie słyszeć, mówiące o tym, że między Wami źle się dzieje pomi-
mo, że on/ona tak bardzo się stara, albo że Twoje zachowanie zmusza go do tego, 
że jest agresywna/y lub wulgarna/y. Partner niby przyznaje, że jest winny ale od-
powiedzialność za swoje zachowanie zostawia po Twojej stronie. Taki komunikat 
skierowany do Ciebie pozornie zachęca do szczerej, otwartej rozmowy, ale w inten-
cji sprawcy rozmowa ta ma zmierzać do tego, abyś Ty wzięła/ł winę na siebie. Je-
żeli dobrze wsłuchać się w te komunikaty, to łatwo zauważyć, że mają one na celu 
wbicie Cię w poczucie winy i obarczenie Ciebie całą odpowiedzialnością za to, co 
dzieje się w Waszym domu. Partner stosujący przemoc potrafi w bardzo perfidny 
i skuteczny sposób tak przedstawić sytuację Waszego związku, że jednoznacznie 
wynika, iż za jego złą jakość odpowiadasz Ty. A ponieważ już wcześniej słyszałaś/eś 
wielokrotnie jaką jesteś beznadziejną osobą, z którą nikt nie chce się przyjaźnić, to 
przyjmujesz jego słowa za prawdziwe i mające potwierdzenie w faktach. 

Po czwarte, manipulacje Twojego partnera powodują, że cała Twoja uwaga 
skupia się właśnie na nim. Próbujesz zrozumieć, dlaczego on to robi, tłumaczysz 
go, a czasami nawet bronisz. Twoje pole widzenia zawężone jest do próby pora-
dzenia sobie z sytuacją. Pomimo, że otoczenie często zarzuca Ci, że jesteś bier-
na/y wobec tego, co robi z Tobą partner – to przecież podejmujesz wiele działań 
zmierzających do powstrzymania go. Wydobywasz obietnice, grozisz, straszysz, 
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godzisz się na współżycie, może sięgasz po alkohol, itp. – te działania najczęś-
ciej przynoszą chwilową ulgę, ale są, niestety, nieskuteczne. A to powoduje, że 
dochodzi u Ciebie do tzw. wyuczonej bezradności – polegającej na tym, iż jesteś 
przekonana/y, że nie masz na nic wpływu, nic nie możesz, w przeciwieństwie do 
Twojego partnera, który może wszystko.

Po piąte, życie w związku przemocowym ma swoje charakterystyczne cykle. 
Dobre momenty pomiędzy partnerami nie trwają wiecznie, chociaż spełniają, 
paradoksalnie, niesamowicie ważną rolę dla utrzymania związku. Intensywność 
pozytywnych emocji i przeżyć, jakie funduje Tobie podczas miodowego miesiąca 
sprawca przemocy, jest niespotykana w tzw. zwykłych związkach, a co najważniejsze 
utrzymuje Cię przy nim fizycznie, w nadziei, że tak już będzie, a złe dni nie wrócą.

Prawidłowość jest jednak taka, że te złe dni wracają. Możesz wtedy zapewne 
obserwować u swojego partnera coraz więcej irytacji, podenerwowania, agresji 
wobec Ciebie, którą okazuje on w sposób werbalny i niewerbalny, a co najgorsze 
eskalując te zachowania i postawy. Jeżeli długo żyjesz w związku przemocowym 
to już zauważyłaś/eś, a jeśli nie, to na pewno zaobserwujesz, że im bardziej Ty 
jesteś bierna/y, tym bardziej Twój partner czuje się bezkarny i tym bardziej per-
fidne i okrutne metody dobiera, aby wpłynąć na Twoje zachowanie, uzależnić 
Cię od siebie i kontrolować. Odbiera Ci moc, której masz coraz mniej, podobnie 
jak siły i wiary w to, że mogłabyś/mógłbyś poradzić sobie sam/a. Żyjąc z partne-
rem używającym przemocy nauczyłaś/eś się zapewne odczytywać opisane wyżej 
symptomy narastającego napięcia, świadczące o zbliżającym się wybuchu ostrej 
przemocy, w postaci nawet agresji fizycznej wobec Ciebie lub również dzieci. Je-
żeli te zachowania partnera są Ci już znane, to zapewne starasz się w tym okresie 
chronić siebie i dzieci, np. wychodząc z domu, zamykając się w pokoju i unikając 
„wejścia w drogę” partnerowi, dogadzając mu w kuchni, wyprzedzając jego myśli, 
itp. Typowe jest jednak to, że nigdy nie udaje Ci się zadowolić swojego partnera, 
ponieważ w tym okresie on potrzebuje rozładować swoją frustrację i jednocześnie 
ubezwłasnowolnić Cię. Zachowania, które wtedy prezentuje, służą rozładowaniu 
napięcia, zapewnieniu sobie kontroli i dominacji nad Tobą i dziećmi, jeśli je ma-
cie. Możesz próbować, ale zauważysz, że nie ma sposobu na ich uniknięcie. Nara-
stające napięcie zawsze musi skończyć się mniej lub bardziej drastycznym aktem 
gwałtownej przemocy. Jeżeli doświadczasz tego często, to może się zdarzać, że 
nie mogąc wytrzymać trudnego oczekiwania na wybuch agresji partnera sam/a 
sprowokujesz go, aby mieć już najgorsze za sobą. Może podświadomie czujesz, 
że tak jak po burzy przychodzi ładna pogoda, tak po wybuchu agresji nadejdzie 
okres czułości albo względnego spokoju. Możesz nie spostrzec się nawet kiedy 
sam/a uzależnisz się od tych intensywnych emocji pomiędzy Tobą a partnerem 
oraz takich naprzemiennych powiązań powodujących, że tworzycie bardzo silny 
emocjonalnie związek. Niestety, uczucia, które związały Was to nie miłość, choć 
Tak Wam obojgu może się wydawać, lecz relacje naprzemiennych powiązań typu 
kara i nagroda. Nie mają one nic wspólnego z prawdziwą potrzebą bezpieczeń-
stwa oraz pragnieniem dobra partnera.
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Po szóste, przyczynami powodującymi, że pozostajesz w raniącym Cię ukła-
dzie i nie szukasz pomocy, pomimo iż dzieje Ci się krzywda, są tkwiące w Twojej 
głowie stereotypy i mity dotyczące małżeństwa, partnerstwa oraz ról przypisa-
nych społecznie kobiecie i mężczyźnie. Jesteś zapewne przekonana/y, że nie ujaw-
nia się tajemnic rodzinnych i opowiadanie obcym ludziom, co dzieje się u Ciebie 
w domu, byłoby w złym tonie, a na pewno nie najlepiej świadczyłoby o Tobie. 
Przeświadczenie, że „brudy pierze się we własnym domu” jest zakorzenione 
w głowach wielu ludzi, a prawda na jego temat jest tylko taka, że pomaga ono 
osobie stosującej przemoc wobec najbliższych, w utrzymaniu tego faktu w tajem-
nicy. Jednym słowem sprawca przemocy wiedząc, że kierujesz się tym przekona-
niem, ma zapewnione Twoje milczenie, a w konsekwencji poczucie bezkarności 
i wszechmocy nad Tobą. Myślenie, że nie należy ujawniać tajemnic rodzinnych 
jest silne, również z powodu emocji pojawiających się w momencie ich ujawnie-
nia, a trudnych dla osób doświadczających przemocy ze strony najbliższych. Boisz 
się powiedzieć innym, co dzieje się w Twoim związku, a może bardziej wstydzisz 
się ujawnić te fakty. Wstyd czasami bardziej „wiąże usta”, niż strach czy lęk, bo 
nie sprostałaś/eś oczekiwaniom rodziców, bo co powiedzą znajomi itp. – czasami 
trwa to wiele lat, zanim „fala goryczy przeleje się” do tego stopnia, że będzie Ci 
wszystko jedno, co powie świat.

Może jesteś też przekonana/y, a być może Twój partner wmówił Ci, że prze-
moc jest tylko wtedy, gdy są widoczne ślady pobicia. Sądzisz wówczas, że jeżeli 
partner Cię nie bije, to przemocy w Waszym związku nie ma. To oczywiście nie 
prawda, chociaż rzeczywiście dużo trudniej jest udowodnić psychiczne znęcanie 
się nad drugim człowiekiem. W sądzie często oczekują twardych dowodów, ob-
dukcji, śladów, a za Tobą są nieprzespane noce, bo partner nie pozwolił zasnąć, 
szantaż, że jak zrobisz coś nie po jego myśli, to dzieci nie będą miały wakacji, za-
kazy kontaktowania się z rodziną itp. Bardzo trudno przekonać wiele osób, które 
nie doświadczyły nigdy podobnych sytuacji, że takie, czasami bardzo subtelne, 
perfidne i inteligentne dokuczanie, jest cięższe do poradzenia sobie, niż jedno 
uderzenie ręką. Sprawę jeszcze dodatkowo komplikuje fakt, że partner stosujący 
przemoc powołuje się często na dobre intencje. Zapytany w sądzie o powody swo-
jego przemocowego zachowania, podaje troskę o rodzinę, o dzieci, a nie – sposób 
na wyegzekwowanie posłuszeństwa od Ciebie. 

Być może słyszałaś/eś, że przemoc istnieje tylko w rodzinach z problemem 
alkoholowym albo dotyczy tylko tzw. marginesu społecznego. Takie niepopar-
te faktami i bezpodstawne sądy mogą powodować, że będziesz miał/a blokadę 
w opowiedzeniu komuś, co dzieje się u Ciebie w domu albo w nagłośnieniu swojej 
sprawy. Możesz na przykład myśleć, że jeżeli Twój partner nadużywa alkoholu 
i wtedy jest agresywny, to jego problemem jest choroba alkoholowa, która tłuma-
czy każde zachowanie. Jeżeli z kolei Twój partner nie pije alkoholu, to możesz 
błędnie oceniać, że to, czego doświadczasz nie jest przemocą, gdyż odbywa się 
na trzeźwo. A prawda jest taka, że nic nie usprawiedliwia przemocy i nie ma 
znaczenia, czy osoba, która stosuje przemoc jest trzeźwa, czy nie, gdyż to, co robi 
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zawsze będzie przestępstwem. Podobnie jest z przeświadczeniem, że przemoc 
stosują tylko osoby niewykształcone i biedne. Nie potwierdzają tego badania, ani 
ujawniane przypadki, ale przekonanie o prawdziwości tego mitu może blokować 
Cię w zgłoszeniu swojego problemu, ponieważ będziesz myślał/a, że jesteście 
dobrze sytuowani i wykształceni, więc ujawnienie przemocy w Twoim związku 
spowodowałoby narażenie rodziny na ostracyzm społeczny. Myślenie takie jest 
poważną przeszkodą, utrudniającą Ci zwrócenie się o pomoc i powodującą Twoją 
coraz głębszą izolację w otoczeniu. Możesz myśleć, że nie wypada przyznawać 
się do tego, co dzieje się w Twoim związku z tych wszystkich wymienionych po-
wodów i często błędnie myślisz, że tego, iż dzieje się źle, nie widać. A wiele razy 
jest tak, że ludzie z Twojego otoczenia widzą, ale nietaktem wydaje im się „wtrą-
cać w cudze sprawy”. To kolejny stereotyp podtrzymujący przemoc i ułatwiają-
cy sprawcom swobodne funkcjonowanie, bez ponoszenia konsekwencji za swo-
je zachowanie wobec bliskich. Przerwanie milczenia w sprawie doświadczania 
przemocy we własnym domu jest bardzo trudne. Czasem tak trudne, że latami 
nie skarżysz się nikomu, sam/a borykasz się z tym problemem, pozwalając jedno-
cześnie, żeby osoba popełniająca przestępstwo czuła się bezkarna w tym, co robi. 
Unieszczęśliwiasz siebie, a nierzadko także Wasze dzieci w imię, choćby tego, aby 
miały pełną rodzinę, nie zastanawiając się, że realia w jakich żyją i wychowują się, 
są toksyczne i nie bez konsekwencji na ich osobowość w przyszłości. 

Powodem, dla którego możesz mieć opory przed szukaniem pomocy i ujaw-
nieniem swojego problemu może być też fakt, że do tej pory tego nie zrobiłaś/eś. 
Zdobywając się na odwagę, żeby zgłosić przemoc, możesz, zresztą słusznie, oba-
wiać się, że usłyszysz: „Chyba nie było tak źle, skoro tak długo Pani wytrzyma-
ła?”, albo „Teraz emeryta chce Pani do więzienia posłać?”, albo „I pozwolił się 
Pan bić?! Nie mógł jej Pan odepchnąć albo obezwładnić, przecież jest słabsza 
od Pana.” Obawiasz się takich pytań, bo nie ma na nie dobrej odpowiedzi. Poza 
tym myślisz, że będziesz niewiarygodna/y zgłaszając traumatyczne często fak-
ty ze swojego życia w związku, z partnerem stosującym przemoc wobec Ciebie 
i jednocześnie przyznając, że trwało to tak długo i że nic do tej pory z tym nie 
zrobiłaś/eś. Możesz bać się zarzutu, co takiego się stało, że dotychczas wytrzymy-
wałaś/eś oraz obawiać się podejrzeń otoczenia, że masz złe intencje wobec part-
nera. Rzeczywiście, utrzymywanie doświadczania przemocy w tajemnicy, nie jest 
dobrym rozwiązaniem i działa przeciwko Tobie z wielu powodów. Rozzuchwala 
sprawcę i powoduje, że czuje się on bezkarny, a co się z tym wiąże, jego zachowa-
nia przemocowe wobec Ciebie eskalują, a Ty paradoksalnie robisz wszystko, aby 
ukryć to, co się dzieje złego przed światem, doprowadzając do sytuacji, że wraz 
z upływem czasu jest Ci coraz trudniej ten pogarszający się stan zmienić.

4.2. Przemoc w rodzinach funkcjonariuszy
Obok tych opisanych powyżej mechanizmów psychologicznych, które za-

szczepione w Twojej głowie wywołują bierne poddanie się sytuacji oraz czynni-
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ków tkwiących w świadomości społecznej powodujących, że do doświadczania 
przemocy trudno się przyznać, istnieją jeszcze dodatkowe powody, wynikające 
z Twojej specyficznej sytuacji zawodowej. 

Może być Ci wstyd przed rodziną i środowiskiem zawodowym, że doświad-
czasz w domu, ze strony swojego partnera zachowań, za które inne osoby – na przy-
kład Twoi podopieczni w zakładzie karnym – zostali skazani na karę pozbawienia 
wolności. Do Twoich zadań należy między innymi korygowanie takich postaw. 
Trudno jest także, gdy Twój partner pracujący na co dzień, między innymi z osoba-
mi popełniającymi przestępstwo z art. 207 k.k., sam w domu prezentuje identyczne 
zachowania wobec Ciebie i dzieci. Oprócz dyskomfortu psychologicznego może 
towarzyszyć Ci obawa przed ujawnieniem tego faktu, spowodowana znajomością 
konsekwencji prawnych oraz służbowych, które mogą spotkać Twojego partnera, 
a finansowo dotknęłyby również Ciebie i dzieci. Zatrudnienie w formacji Służby 
Więziennej wiąże się ze stabilizacją ekonomiczną i zarobkami pozwalającymi na 
godne życie, a utrata tego źródła zarobkowania może spowodować poważne prob-
lemy finansowe rodziny. Przeszkodą w nagłośnieniu doświadczania przez Ciebie 
przemocy może być też fakt zamieszkiwania w mieszkaniu służbowym, które bę-
dziesz musiał/a opuścić, gdyby Twój partner był funkcjonariuszem Służby Wię-
ziennej i został zwolniony ze służby, w związku ze skazaniem z art. 207 k.k. 

Jeżeli to Ty jesteś funkcjonariuszką/em Służby Więziennej i doświadczasz 
przemocy ze strony partnera, to możesz się również obawiać, że w środowisku 
funkcjonariuszy zostaniesz oceniona/y jako słaba/y psychicznie osoba i że otocze-
nie zawodowe będzie miało wątpliwości, czy poradzisz sobie z obowiązkami zawo-
dowymi, jeżeli nie radzisz sobie z partnerem w domu. Możesz także obawiać się, 
że ujawnienie własnego problemu spowoduje posądzenie Cię o przenoszenie na 
osadzonych relacji ofiara-sprawca, zwłaszcza jeśli pracujesz jako wychowawca lub 
psycholog. Twoja sytuacja może być dodatkowo skomplikowana, jeżeli pełnisz sta-
nowisko kierownicze – możesz wtedy obawiać się, że ujawnienie problemu spowo-
duje, iż stracisz autorytet u swoich podwładnych, albo że zostaniesz posądzona/y 
o zaburzenie relacji pomiędzy Tobą a Twoimi podwładnymi odmiennej płci. 

Jeżeli obydwoje jesteście funkcjonariuszami Służby Więziennej, ważnym 
czynnikiem powstrzymującym Cię przed nagłośnieniem swojej trudnej sytuacji 
osobistej może być również obawa, że środowisko zawodowe nie uwierzy w Two-
je argumenty, a uwierzy w argumenty Twojego partnera. Twój strach może być 
uzasadniony, bo na przykład wiesz, że partner ma nieskazitelną opinię w pracy, 
jest nagradzany i awansowany, a Ty do tej pory ukrywałaś/eś problem i nie mówi-
łaś o jakiejkolwiek przemocy w swoim związku. Przeszkodą blokującą Cię przed 
ujawnieniem swojej sytuacji i poszukiwaniem pomocy w środowisku zawodowym 
może być także świadomość, że większość populacji zawodowej Służby Więzien-
nej to mężczyźni. Jako kobieta, możesz obawiać się w związku z tym, że Twojego 
partnera wesprze grono kolegów ze względu na tzw. męską solidarność.

Jeżeli to, o czym przeczytałeś/aś wyżej, dzieje się w Twoim życiu to po-
trzebujesz pomocy.
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4.3. Jesteś ofiarą czy sprawcą przemocy?
Pamiętaj, że przemoc jest intencjonalnym i często zaplanowanym okra-

daniem najbliższych z ich poczucia wartości i prawa decydowania o sobie, 
z możliwości kontaktów z innymi ludźmi, z możliwości podjęcia pracy czy 
nauki, z poczucia bezpieczeństwa, z miłości, z możliwości i potrzeby zaufa-
nia najbliższej osobie, a nawet możliwości realizacji podstawowych biolo-
gicznych potrzeb!!! 

Przemoc to okradanie z prawa do swobodnego wypowiadania swojego 
zdania, z możliwości realizacji swoich planów i marzeń, z prawa do nietykal-
ności cielesnej, a nawet z prawa do życia!!!
Pamiętaj, że jeżeli:
§    bijesz, 
§    bijesz partnerkę/a po twarzy,
§    uderzasz partnerkę/a pięściami lub jakimiś przedmiotami,
§    szarpiesz partnerkę/a i wyrywasz jej/jemu włosy,
§    rzucasz partnerką/em o ścianę,
§    popychasz swoją/swojego partnerkę/a, 
§    szczypiesz partnerkę/a,
§    szturchasz partnerkę/a,
§    uchylasz się od płacenia alimentów,
§    uchylasz się od finansowania wydatków na jedzenie i ubranie Waszych dzieci,
§     uchylasz się od ponoszenia kosztów opłat za mieszkanie, z którego również 

korzystasz,
§    ośmieszasz swoją/swojego partnerkę/a przed innymi osobami,
§    traktujesz partnerkę/a w sposób, który ją/jego rani,
§    zmuszasz partnerkę/a do robienia rzeczy, które ją/jego poniżają,
§    deprecjonujesz to, co robi i kim jest partnerka/er,
§    straszysz lub grozisz, że jej/jemu lub dzieciom stanie się krzywda,
§    straszysz, że popełnisz samobójstwo, jeśli partnerka/er zrobi coś wbrew Twojej 

woli,
§    zabierasz pieniądze lub rzeczy,
§     uzależniasz danie pieniędzy na podstawowe potrzeby rodziny od określonego 

zachowania,
§    szantażujesz partnerkę/era,
§     zmuszasz partnerkę/era do całonocnych rozmów pomimo jej/jego zmęczenia 

lub konieczności wyjścia rano do pracy,
§    wyzywasz partnerkę/era i ubliżasz jej/jemu na osobności lub przy innych oso-

bach,
§     izolujesz partnerkę/era od innych ludzi, zabraniając spotykać się ze znajomymi 

lub zachowując tak, że boi się lub wstydzi zaprosić znajomych do domu,
§     zabraniasz partnerce/owi kontaktowania się z rodziną, odwiedzania rodziny, 

telefonowania i odbierania rozmów telefonicznych od rodziny,
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§     zamykasz partnerkę/era w domu, ograniczasz jej/jego wolny czas i swobodę 
decydowania o sobie,
§    kontrolujesz partnerkę/era i wszystko co robi,
 §    przeglądasz rzeczy osobiste lub telefon partnerki/era bez jej/jego zgody lub wie-

dzy po to, żeby wywołać w niej/nim strach, niepewność i podporządkowanie, 
§    niszczysz przedmioty, które należą do partnerki/era,
§    wymuszasz seks,
§    dotykasz partnerki/era wbrew jej/jego woli, 
§    zmuszasz partnerkę/era do zachowań seksualnych,
§    dokuczasz lub znęcasz się nad zwierzętami, które kocha partnerka/er,
to jest to coś więcej niż kłótnia, nieporozumienia i konflikty małżeńskie. 
Choć przez lata powyższe zachowania traktowane były jako sprawa pry-
watna, to jesteś SPRAWCĄ PRZEMOCY. Dziś takie zachowania SĄ PRZE-
STĘPSTWEM i podlegają karze tak samo, jak przemoc wobec obcych osób.

Obok predyspozycji osobowościowych, własnych doświadczeń wyniesionych 
z rodziny, z której pochodzisz, czy wreszcie sposobu rozumienia przez Ciebie praw 
i obowiązków, jakie przysługują partnerom w związku, istnieją czynniki zwięk-
szające ryzyko prezentowania zachowań i postaw przemocowych wobec Twojego 
partnera, związane z faktem pracy w organizacji paramilitarnej jaką jest Służba 
Więzienna. Jeśli na co dzień w pracy, w ramach swoich obowiązków służbowych, 
stosujesz różne formy przymusu bezpośredniego, czyli po prostu przemoc, to ten 
sposób funkcjonowania z czasem może stać się dla Ciebie czymś normalnym i za-
czniesz przenosić go do swojego życia prywatnego. Sytuację może pogarszać stres 
towarzyszący pracy zawodowej i niewielkie możliwości odreagowania go w ak-
ceptowany społecznie sposób. Ponadto niekorzystnie działa także przeładowanie 
pracą oraz wypalenie zawodowe, dostęp do broni oraz zespół stresu pourazowego 
po szczególnie trudnych wydarzeniach. Twój partner/ka w obawie, że będziesz 
wykorzystywał/a znajomości w środowisku lub z lęku przed pogorszeniem się 
sytuacji materialnej Waszej rodziny może nie zgłaszać faktu, że jest przez Ciebie 
krzywdzony. Także pewne Twoje utrwalone zachowania z pracy, takie jak, np. sto-
sowanie krzyku i brutalnych komunikatów czasem degradujących i wulgarnych, 
metody perswazji, zastraszania i siły, mogą powodować, że zaczniesz uciekać się 
do nich w domu wobec swoich bliskich, a oni będą czuli się wobec tych form 
przemocy szczególnie bezradni. Ryzyko stosowania przez Ciebie przemocy, jako 
sposobu wpływania na Twojego partnera, może być także związane ze zmienny-
mi godzinami pracy, jeżeli pracujesz w systemie czterozmianowym. Wiele badań 
potwierdza, że zaburzenie rytmów tzw. ultradiańskich, a zwłaszcza praca w nocy, 
negatywnie wpływają na kondycję psychiczną oraz odporność na frustrację i sku-
teczność podczas działania w stresie. Stąd możesz zaobserwować u siebie szybką 
irytację i wybuchy złości wobec partnera, kiedy coś nie dzieje się po Twojej myśli, 
które same w sobie nie byłyby jeszcze czymś nagannym, gdybyś umiał/a rozłado-
wywać je, w sposób nie raniący bliskiej Ci osoby.
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Warto wspomnieć, że na Twoją tendencję do zachowań przemocowych wobec 
partnera może mieć również wpływ dominujący styl bycia w domu, przeniesiony 
z pracy, a wynikający z takiego funkcjonowania w niej, w związku z pełnieniem 
obowiązków służbowych. Może przychodząc z pracy do domu nie potrafisz zo-
stawić „za drzwiami” silnej potrzeby kontroli wszystkich i wszystkiego, nie zno-
sisz sprzeciwu oraz dyskusji i do Ciebie musi należeć ostatnie słowo, nawet za 
cenę rękoczynów wobec partnera. Na co dzień jako funkcjonariusz/ka Służby 
Więziennej pracujesz z osobami niebezpiecznymi, często brutalnymi przestępca-
mi, w napięciu, może z bronią, w miejscu odizolowanym, a jednocześnie brakuje 
Ci możliwości pełnego odreagowania stresu zawodowego i ujawnienia emocji na 
zewnątrz. Także promowana przez niektórych w służbie postawa twardziela, nie 
ujawniającego emocji i nie zdradzającego uczuć, sprzyja zachowaniom przemo-
cowym wobec bliskich. Jeżeli bycie dobrym funkcjonariuszem rozumiesz jako by-
cie osobą chłodną, zdystansowaną, nie zdradzającą wewnętrznych przeżyć i nie 
pozwalającą sobie na chwile słabości, to oprócz wielu schorzeń somatycznych, 
jak i psychicznych, odcinasz się emocjonalnie od tego, co czują Twoi bliscy, tra-
cisz zdolność empatii wobec partnerki/a i, paradoksalnie, łatwiej przychodzi Ci 
wymuszanie na nim/ej fizycznie i psychicznie określonych zachowań. W konse-
kwencji, możesz nawet nie zauważyć, kiedy zaczniesz kopiować pewne strategie 
działań wobec przestępców w życiu prywatnym. Będziesz odnosić się do partne-
ra bezosobowo, traktować go przedmiotowo, stosując metody depersonalizujące 
i degradujące, a w skrajnych przypadkach, wcale nie takich rzadkich, możesz 
zacząć uciekać się do działań brutalnych rujnujących w efekcie Twoje życie ro-
dzinne. Twoją sytuację może pogarszać brak wsparcia społecznego, zwłaszcza 
ze strony otoczenia zawodowego, które nie oczekuje dzielenia się przez Ciebie 
swoimi zawodowymi stresami i frustracjami, ale raczej tego, że ze wszystkim dasz 
sobie radę. A Ty, jeśli nie możesz sprostać temu oczekiwaniu zaczynasz odreago-
wywać stres w miejscu najbezpieczniejszym dla Ciebie, czyli we własnym domu. 
Tam masz wpływ na wszystko i wszystkich, a jeżeli tak się nie dzieje, to umiesz 
wyegzekwować od partnera, aby było tak, jak chcesz Ty. Możliwe, że z lęku przed 
Tobą i w obawie o Twoją karierę, Twój/a partner/ka będący/a ofiarą przemocy, 
nie będzie zgłaszał/a tego nikomu. Paradoksalnie możesz doprowadzić do sytu-
acji, że Ty – funkcjonariusz Służby Więziennej, który kojarzysz się z aparatem 
sprawiedliwości, władzy i siły, zamiast poczucia bezpieczeństwa, będziesz źród-
łem poczucia zagrożenia i lęku. Jeżeli to, o czym przeczytałeś/aś wyżej, dzieje 
się w Twoim życiu, to potrzebujesz pomocy. Pomimo, że istnieje wiele przyczyn, 
niektóre nawet potwierdzone badaniami, powodujących prawdopodobieństwo 
stosowania przemocy wobec bliskich osób, musisz pamiętać, że nic nie uspra-
wiedliwia takiego zachowania i że jest ono równoznaczne z popełnianiem 
przestępstwa.

Magdalena Chojnacka
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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5. Polskie prawo dotyczące przemocy domowej
Poradnik prawny dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie ma uła-

twić Ci poruszanie się w często bardzo trudnych i zawiłych obszarach prawa. 
Jeśli zostałeś/aś pokrzywdzony/a przestępstwem z zakresu przemocy domowej 
(przemocy w rodzinie) wiedz, że są w naszym kraju organy państwowe i instytucje 
społeczne, których zadaniem jest niesienie pomocy ofiarom przestępstw i że z tej 
pomocy warto skorzystać. 

Tak się składa, że według badań w przytłaczającej większości sprawcami 
przestępstw przemocy w rodzinie są mężczyźni, tj. 96%, w pozostałej części spraw-
czyniami są kobiety.

Poradnik dedykowany jest ofiarom oraz sprawcom przestępstw przemocy 
domowej bez względu na płeć.

Z tej części poradnika dowiesz się m.in. o tym, jakie procedury możesz uru-
chomić swoim działaniem, aby pozbyć się ze wspólnie zajmowanego mieszkania 
agresywnego sprawcy przemocy i tym samym zapewnić bezpieczeństwo sobie 
i najbliższym, czy warto zamiast procesu karnego skorzystać z możliwości ugo-
dowego załatwienia konfliktu w ramach mediacji oraz w jaki sposób egzekwować 
świadczenia alimentacyjne, etc.

Skoro poradnik ma pomóc w zwalczaniu przemocy w rodzinie dostępnymi 
środkami prawnymi, należy odpowiedzieć na pytanie:

5.1.  Na czym polega przemoc w rodzinie w świetle polskiego 
prawa?

W tej kwestii musimy odwołać się do dwóch ustaw, tj. do ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. oraz do kodeksu karnego 
– ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kto jest członkiem rodziny?
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy odsyła do kodeksu karnego i do defini-

cji osoby najbliższej – art. 115 § 11.
Członek rodziny to osoba najbliższa, a więc: małżonek, wstępny (ojciec, mat-

ka, dziadek, babka), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowaci (teść, teś-
ciowa, zięć, synowa, szwagier, szwagierka, bratowa), osoba pozostająca w stosun-
ku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym 
pożyciu (konkubent/konkubina). Ponadto do osób najbliższych – zgodnie z art. 2 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy – zalicza się inne osoby wspólnie zamiesz-
kujące lub gospodarujące.

W dalszej części poradnika będziemy posługiwali się skrótem: kodeks karny 
– k.k. Najczęściej przemoc w rodzinie utożsamiana jest z przestępstwem znęcania 
się (art. 207 k.k.)
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Przestępstwo znęcania się polega na zadawaniu cierpień fizycznych lub 
psychicznych osobie najbliższej lub osobie zależnej od sprawcy, małoletniemu 
lub osobie bezradnej ze względu na swój stan fizyczny lub psychiczny.  Osoby 
bezradne to osoby w podeszłym wieku, kalekie, obłożnie chore lub o takich właś-
ciwościach psychicznych, że nie mogą decydować o swoim losie i zmienić swojego 
położenia.

WAŻNE
Małoletni – to osoba, która nie ukończyła 18 lat. W jego przypadku znęcanie się 
polega na zadawaniu dolegliwości fizycznych lub psychicznych wykraczających 
poza granice karcenia (zamiast klapsa małoletni był bity sznurem od żelazka).

Jakie elementy muszą wystąpić, abyś rozpoznał/a przestępstwo znęcania?
§    Sprawca znęca się, co oznacza zadawanie cierpień mających na celu udręczenie 

pokrzywdzonego. Ze swojej istoty pojęcie znęcania zawiera również element 
intensywności, częstotliwości i trwałości tych działań. Zazwyczaj znęcanie się 
polega na wielokrotnym działaniu. 

WAŻNE
Jeżeli działanie sprawcy było jednorazowe, ale bardzo dotkliwe sąd może je uznać 
za przestępstwo znęcania się.

§    Umyślność z zamiarem bezpośrednim – oznacza, że sprawca chce udręczyć 
drugą osobę i wywołać u niej cierpienia fizyczne lub psychiczne, ewentualnie 
godzi się na to. Jego zachowanie zmierza do takiego skutku.

WAŻNE
Sprawca bardzo często broni się twierdząc, że jego celem nie było znęcanie się 
nad osobą najbliższą lecz troska o zachowanie rodziny, o właściwe wychowanie 
dziecka, itd. 

Bądź przygotowany/a na tą linię obrony zwłaszcza wówczas, gdy znęcanie się 
ma charakter psychiczny.
§     Działanie lub zaniechanie. Działanie to aktywne zachowanie się sprawcy. 

Może to być, np. pobicie, szarpanie, popychanie, zakłócanie snu, niszczenie 
mienia, niewpuszczenie do domu, groźby, zniewagi słowne, szyderstwa, złośli-
wości, deprecjonowanie zalet osobistych oraz umiejętności i pracy pokrzywdzo-
nego/ej. Zaniechanie polega na biernej postawie sprawcy w sytuacji, gdy powi-
nien działać. Może to być: dręczenie głodem osoby najbliższej, niepodawanie 
lekarstw choremu, nieopalanie zimnego mieszkania, itd.
§    Trwałość – znęcanie się jest zazwyczaj przestępstwem trwałym, czyli stan nie-

zgodny z prawem utrzymuje się przez dłuższy czas.
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§    Przewaga sprawcy nad ofiarą – znęcanie się zawiera założenie, że sprawca ma 
przewagę nad swoją ofiarą, której ta nie może się przeciwstawić, albo może to 
zrobić jedynie w niewielkim stopniu.

WAŻNE
Zatem wyklucza znęcanie się sytuacja, w której oboje małżonkowie wzajemnie 
wyzywają się, szarpią, popychają, itd. 

Wskazane wyżej przykłady działań lub zaniechań sprawcy mają charakter 
znęcania fizycznego (np. pobicie, szarpanie) lub psychicznego (np. grożenie, za-
kłócanie snu).

Znęcanie psychiczne nie jest mniej szkodliwe od fizycznego. Każdy człowiek 
ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Wobec tego tych 
zachowań nie ignoruj. 

ZAGROŻENIE
Twoje milczenie może oznaczać dla sprawcy „ciche” przyzwolenie.

WAŻNE
Art. 207 k.k. określający przestępstwo znęcania się jest jedynym artykułem, co 
do którego nie ma wątpliwości, że zdecydowana większość zdarzeń zakwalifiko-
wanych jako przestępstwo znęcania się należy do przemocy domowej.

Przestępstwo znęcania się należy do przestępstw ściganych z urzędu. To 
oznacza, że organy ścigania, gdy dowiedzą się o popełnieniu tego rodzaju prze-
stępstwa podczas interwencji domowej, są zobowiązane ścigać sprawcę, nawet 
niezależnie od woli pokrzywdzonego.

Przedstawione formy znęcania się mogą stanowić przestępstwa określone 
w innych – niż art. 207 k.k. – przepisach karnych, np. w art. 157 § 2 k.k. lekkie 
uszkodzenie ciała (jeśli rozstrój zdrowia trwał nie dłużej niż 7 dni), w art. 217 k.k. 
naruszenie nietykalności cielesnej (popychanie, szarpanie). Łącznie będziemy je 
zaliczać do przestępstwa znęcania się, oczywiście, jeśli ofiara wykaże, że miały 
one charakter powtarzalny, a ich celem było udręczenie lub poniżenie ofiary.

Jeśli tych elementów nie da się wykazać, to pozostaje Ci ściganie sprawcy 
przemocy odrębnie za każde przestępstwo (lekkie uszkodzenie ciała, naruszenie 
nietykalności cielesnej), ale w trybie oskarżenia prywatnego. 

Ściganie z oskarżenia prywatnego oznacza, że:
§    inicjatywa ścigania należy wyłącznie do Ciebie i Ty sporządzasz prywatny akt 

oskarżenia, 
§    koszty postępowania karnego poniesiesz Ty, jako oskarżyciel prywatny.

Jeżeli sprawca znęca się nad Tobą dokonując średniego lub ciężkiego uszko-
dzenia ciała (rozstrój zdrowia lub naruszenie czynności narządu ciała na czas 
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powyżej 7 dni – np. złamał Ci rękę) wówczas będzie to odrębne od znęcania się 
przestępstwo, zagrożone o wiele surowszą karą. W takim przypadku sąd skaże 
sprawcę za wszystkie przestępstwa, tj. za znęcanie się i za ciężkie uszkodzenie 
ciała, ale karę wymierzy na podstawie jednego przepisu przewidującego karę naj-
surowszą, tj. za ciężkie uszkodzenie ciała.

Jakie to ma dla Ciebie znaczenie?
§    ma to wpływ na wysokość wymierzonej sprawcy kary, 
§    gdyby sąd zdecydował się na wymierzenie kary pozbawienia wolności z warun-

kowym zawieszeniem jej wykonania, wówczas występuje więcej czynów i jeśli 
sprawca którykolwiek z tych czynów popełni w okresie zawieszenia (próby), 
wtedy sąd odwiesi wykonanie kary.

Opisane wyżej przykłady przestępstwa przemocy domowej miały Ci pomóc 
odpowiedzieć na pytanie: czy byłeś lub jesteś ofiarą przemocy domowej?

Jeśli stałeś/aś się ofiarą przemocy domowej – co możesz zrobić?
§    wezwij policję, jeśli potrzeba, to także pogotowie ratunkowe,
§    nie bądź bezczynny/a, zatroszcz się o siebie i o inne osoby,
§    zabezpiecz miejsce zdarzenia, niczego nie usuwaj, nie dotykaj, nie uprzątaj, by 

nie zatrzeć śladów przestępstwa,
§    w przeciwnym razie możesz utrudnić policji odtworzenie przebiegu zdarzenia,
§    staraj się opanować emocje i zebrać myśli, aby przypomnieć sobie, co się stało 

i najważniejsze informacje przekazać policji,
§    jeżeli są świadkowie zdarzenia poproś ich o pozostanie na miejscu zdarzenia do 

czasu przybycia policji.

Na czym polega interwencja policji i gdzie się ją dokumentuje?
§    Zaraz po przybyciu funkcjonariusz policji powinien zadbać o udzielenie po-

krzywdzonemu przestępstwem niezbędnej pomocy. Nieraz trzeba wezwać po-
gotowie ratunkowe. 
§    Następnie zadaniem policjanta jest uniemożliwienie sprawcy kontynuowania 

działań naruszających prawo poprzez, m.in. zatrzymanie sprawcy na 48 godzin 
w przypadku zagrożenia dla życia, zdrowia a nawet mienia.

ZAGROŻENIE
Niestety zatrzymanie sprawcy przemocy stosuje się rzadko.

Znacznie częściej stosuje się przewiezienie sprawcy do izby wytrzeźwień, ale 
za pobyt trzeba zapłacić z budżetu domowego.
§    Interweniujący policjanci powinni wypełnić, tzw. „niebieskie karty”, które co-

raz częściej zastępują w sądzie zeznania policjantów w charakterze świadków. 
§    „Niebieskie Karty” zawierają szereg informacji dotyczących przebiegu zdarze-

nia, jego uczestników i mogą stanowić ważny materiał dowodowy dla prokura-
tora lub dla sądu.
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§    Zdarza się, że interweniujący policjanci nie wypełniają tych kart.
§    Poproś policjantów o wypełnienie „Niebieskiej Karty”. 
§    Jeśli odmówią powiadom o tym „Niebieską Linię” z podaniem danych oso-

bowych pokrzywdzonego, daty interwencji, nazwisk lub numeru służbowego 
policjantów. Te informacje są niezbędne dla skutecznego załatwienia skargi na 
policjantów przez Komendę Główną Policji.
§    Interweniujący policjanci powinni zawiadomić o popełnieniu przestępstwa; je-

śli tego nie uczynią, powiadom o tym „Niebieską Linię”.
§    Często ofiary podczas interwencji są błędnie pouczane przez osoby trzecie lub 

interweniujących policjantów o konieczności obdukcji lekarskiej, która jest 
płatna (od 60 do 140 zł) i sporządzana przez lekarza medycyny sądowej. Tym-
czasem wystarczy bezpłatne zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego 
czy z pogotowia ratunkowego na temat stanu zdrowia i rodzaju odniesionych 
obrażeń ciała.

WAŻNE
Obdukcja potwierdza jedynie odniesienie przez ofiarę, np. lekkich uszkodzeń ciała 
powodujących naruszenie czynności narządów ciała nie dłużej niż 7 dni. To stano-
wi występek lekkiego uszkodzenia ciała i jest ścigane z oskarżenia prywatnego.

Tymczasem pod tym zdarzeniem niejednokrotnie kryje się przestępstwo fi-
zycznego znęcania się nad ofiarą poprzez lekkie pobicie lub naruszenie nietykal-
ności cielesnej.

Przypominamy, że znęcanie ścigane jest z urzędu, a zatem nie wymaga takie-
go dużego zaabsorbowania i aktywności ofiary w ściganiu sprawcy, jak ściganie 
z oskarżenia prywatnego.

ZAGROŻENIE
Często pokrzywdzony nie będzie ścigał sprawcy w obawie przed uciążliwościami 
oskarżenia prywatnego, co może bardziej rozzuchwalić sprawcę przemocy.

§    Po pobiciu udaj się do lekarza rodzinnego lub do przychodni albo do pogoto-
wia ratunkowego nie po obdukcję, lecz po to, by leczyć się ze skutków pobicia 
i aby można w przyszłości uzyskać zaświadczenie, z którego treści wynikałoby 
znęcanie się sprawcy nad Tobą.

WAŻNE
Gromadzona przez tych lekarzy dokumentacja leczenia zawiera obszerne infor-
macje dotyczące historii choroby i ma większą moc dowodową i przydatność 
w sprawie niż obdukcja, która ma charakter lakoniczny.

§    Gdy prowadzone jest postępowanie karne lub postępowanie cywilne wystąp do 
prokuratora, sądu czy policji o uzyskanie dokumentacji lekarskiej i dołączenie 
jej do materiału dowodowego.
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Jakie dowody powinien gromadzić pokrzywdzony/a?
Gromadzenie dowodów umożliwi skuteczną pomoc prawną pokrzywdzone-

mu, równie ważną jak pomoc terapeutyczna, materialna czy zapewnienia bezpie-
czeństwa osobistego.

ZEZNANIA ŚWIADKÓW ZDARZENIA – trzeba ustalić i podać ich imiona, na-
zwiska, adres zamieszkania, numer telefonu, itd.

Wskazując świadków przemocy domowej dobrze by było, abyś był pewny/a, 
że są oni dla Ciebie życzliwi.

Niejednokrotnie zdarza się, że osoba zgłoszona w charakterze świadka po-
wie, że nic nie wie, nic nie widziała, słyszała jedynie odgłosy awantur i nic poza 
tym.
§    świadkami mogą być także interweniujący policjanci – nie należy o tym za-

pominać,
§    znakomitym świadkiem może być osoba, która nie była naocznym świadkiem 

zdarzeń, natomiast słyszała o nich i zna ich przebieg od ofiary. Może to być: 
znajoma, koleżanka z pracy, koleżanka z dzieciństwa, której ofiara się zwierza-
ła, a może pokazywała obrażenia ciała.
§    świadkiem może być ofiara przemocy, czyli Ty, krewni (np. rodzice, rodzeń-

stwo, dziadkowie), powinowaci (teściowie, rodzeństwo współmałżonka) oraz 
dzieci niezależnie od ich wieku.

WAŻNE
Osoby najbliższe dla oskarżonego – sprawcy przemocy mają prawo odmowy 
składania zeznań. Osobą najbliższą jest także konkubent.

Ofiary przemocy bardzo często wycofują się ze sprawy, korzystają z tego za-
zwyczaj w dwóch przypadkach:
§    wskutek zagrożenia przez sprawcę, który dowiedział się o wszczęciu przeciwko 

niemu postępowania karnego,
§    wskutek próśb sprawcy przemocy obiecującego poprawę.

ZAGROŻENIE
Wobec braku podstawowego dowodu z zeznań ofiary przemocy sądy umarzają 
postępowanie karne lub oddalają powództwo cywilne.

Nawet jeśli pokrzywdzony zdecyduje się na powtórne wystąpienie o przepro-
wadzenie postępowania może spotkać się z odmową z uwagi na brak konsekwen-
cji w jego działaniu.
§    dziecko może być wykorzystane w postępowaniu sądowym jako szczególny 

świadek. Uznaje się, że zeznania dziecka w postępowaniu karnym mają szcze-
gólny walor wiarygodności, zwłaszcza wtedy, gdy jego zeznania poparte są sto-
sowną opinią psychologiczną. Dzieci mogą być świadkami w każdym niemalże 
postępowaniu prawnym z wyjątkiem spraw o rozwód i separację. W tych przy-
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padkach nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków małoletni, któ-
rzy nie ukończyli lat 13 i zstępni stron (ich dzieci), którzy nie ukończyli lat 17.  
W sprawach o rozwód i separację sąd może dowiedzieć się tego, co dziecko 
ma do powiedzenia w sprawie (mimo braku odpowiedniego wieku) w sposób 
pośredni, tj. z treści opinii z rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyj-
nego.

ZAGROŻENIE
Ofiara przemocy – rodzic dziecka, często rezygnuje z jego zeznań obawiając się 
złego wpływu tej czynności na psychikę dziecka. Istotnie, każde kolejne prze-
słuchanie dziecka może być dla niego kolejną traumą. Tymczasem rezygnacja 
z takiego świadka może narazić Cię na przegranie sprawy.

Wobec tego należy zadbać o to, aby usunąć traumatyczną sytuację poprzez 
to, aby Twoje dziecko było przesłuchiwane w charakterze świadka tylko jeden raz 
i tylko przez sąd.
§    W postępowaniu cywilnym w tej kwestii wystarczy Twoje oświadczenie złożone 

sądowi, np. we wniosku dowodowym o przesłuchanie dziecka tylko jeden raz.
§    W postępowaniu karnym musisz zwrócić się do organu prowadzącego postępo-

wanie (policja, prokurator), aby zwrócił się do sądu właściwego do rozpoznania 
sprawy z żądaniem przesłuchania dziecka bezpośrednio przez ten sąd (art. 316 
§ 3 k.p.k.).

UWAGA
Po przesłuchaniu w tym trybie dziecko nie powinno być już potem ponownie 
przesłuchiwane.

Wskazane byłoby, abyś zgłosił/a wniosek o przesłuchanie dziecka w obecności 
psychologa.

Korzyści z obecności psychologa to: 
§    zapewnienie małoletniemu świadkowi odpowiedniej ochrony, 
§    umożliwienie sądowi dotarcie do prawdy obiektywnej.

NAGRANIA MAGNETOFONOWE
Mogą stanowić materiał dowodowy dotyczący, np. przebiegu awantur domo-

wych wszczynanych przez sprawcę.
§    Jeśli chodzi o postępowanie cywilne to w kodeksie postępowania cywilnego 

jest wyraźny zapis o możliwości dopuszczenia dowodu z taśm magnetofono-
wych.
§    Natomiast w kodeksie postępowania karnego brak jest jednoznacznych zapi-

sów, co do możliwości dopuszczenia dowodu z taśm magnetofonowych.
Wobec tego niektórzy (np. J. Polanowski) zachęcają do przepisania treści za-

pisów magnetofonowych na papier. Ma to ułatwić organom ścigania (policja, pro-
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kurator) podjęcie decyzji o przyjęciu takiego pisma od pokrzywdzonego zamiast 
taśmy magnetofonowej. Także sąd może przyjąć pismo i poprzestać na treści 
Twoich zapisów włączając je do materiału dowodowego.

WAŻNE
W treści takiego pisma musisz zawrzeć oświadczenie o gotowości natychmiasto-
wego dostarczenia oryginału nagrania prokuratorowi lub sądowi.

ZAGROŻENIE
Gdyby chcieć odtworzyć treść taśmy magnetofonowej trzeba powołać biegłego 
z zakresu fonoskopii, ale jest to długa i kosztowna procedura.

NAGRANIA PRZY POMOCY TELEFONU KOMÓRKOWEGO
Gdy udało Ci się nagrać za pomocą telefonu komórkowego wyzwiska, znie-

ważenia czy groźby sprawcy przemocy wówczas trzeba zabezpieczyć kartę pamię-
ci z zapisem nagrania i telefon komórkowy celem potwierdzenia autentyczności 
nagrania.

To samo dotyczy zdjęć wykonanych przy użyciu telefonu komórkowego.

ZDJĘCIA
Dowód ten może być bardzo przydatny dla udokumentowania różnych oko-

liczności, np. wyglądu zdemolowanego przez sprawcę mieszkania, wyglądu same-
go sprawcy, obrażeń ciała osoby pobitej.

WAŻNE
W przypadku pobicia trzeba odczekać parę dni, aby było co fotografować.

INNE DOWODY
O niektórych z nich była mowa wcześniej (dokumentacja medyczna, „nie-

bieskie karty”). 
Mogą to być także dowody rzeczowe w postaci narzędzi, których sprawca 

użył do popełnienia przestępstwa (nóż, smycz). Dowodem mogą być wyjaśnienia 
podejrzanego (oskarżonego) sprawcy przemocy. Przygotuj się i nie daj się zasko-
czyć.

JAKĄ LINIĘ OBRONY PRZYJMUJĄ SPRAWCY PRZEMOCY?
Pierwsza strategia obrony:
§    zaprzeczanie,
§    powoływanie się na wzajemność,
§    zrzucanie odpowiedzialności na nałóg alkoholowy, jako przyczynę przemocy,
§    twierdzenie, że zostali sprowokowani,
§    twierdzenie, że ratowali dobro rodziny, itd.
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Druga strategia obrony:
§    zachowanie oskarżonego było odpłatą za doznaną od ofiary krzywdę lub
§    słuszną karą za zdradę małżeńską czy postawę żony,
§    minimalizowanie własnego agresywnego zachowania,
§    oskarżanie ofiary o składanie fałszywych zeznań i chęć wykorzystania postępo-

wania karnego w celu pozbycia się sprawcy z mieszkania.
W tym miejscu wrócić trzeba do poruszanego już częściowo problemu doty-

czącego trybów ścigania przestępstw.

TRYBY ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW, CZYLI INACZEJ SPOSOBY ŚCIGANIA

Przestępstwa ścigane z urzędu, czyli z oskarżenia publicznego
Oznacza to, że policja lub prokurator mają obowiązek zwalczać je i ścigać 

niezależnie od inicjatywy pokrzywdzonego. Jeśli te organy w jakikolwiek sposób 
dowiedzą się o popełnieniu takiego przestępstwa są zobowiązane wszcząć postę-
powanie karne. Nie jest tu potrzebna skarga osoby pokrzywdzonej.

Mówiliśmy o tym, że znęcanie się jest typowym przykładem przestępstwa 
ściganego z urzędu.

Jeśli policjant z interwencji domowej lub z innych źródeł wie, że dana osoba jest 
ofiarą przemocy w rodzinie – to ma obowiązek doprowadzić do wszczęcia postępo-
wania karnego przeciwko sprawcy przemocy. Nawet wówczas, gdy pokrzywdzony 
pragnie uchronić swojego bliskiego (sprawcę) przed odpowiedzialnością karną.

ZAGROŻENIE
Zdarza się, że interweniujący w sprawie przemocy policjanci nie powodują 
wszczęcia postępowania karnego.

Zdarza się, że interweniujący policjanci decydują się na wszczęcie postępo-
wania karnego, ale podsuwają ofierze do podpisu wniosek:
„................................................................ składam wniosek o ściganie mojego małżonka X”

UWAGA
Nie podpisuj takiego wniosku. Taka praktyka policji jest niedopuszczalna. 

Już samo wezwanie policji i jej uczestnictwo w interwencji domowej jest za-
wiadomieniem o przestępstwie i to policja powinna wszcząć postępowanie.

Przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego
W przypadku tego trybu policja i prokurator nie będą ścigać sprawcy prze-

stępstwa dopóki pokrzywdzony nie złoży wniosku o ściganie sprawcy.
Z chwilą złożenia wniosku o ściganie postępowanie toczy się tak samo, jak 

przy przestępstwach ściganych z urzędu. Natomiast przed złożeniem przez po-
krzywdzonego wniosku policja lub prokurator mogą podejmować jedynie czyn-
ności konieczne dla zabezpieczenia dowodów (art. 12 i 17 k.p.k.).
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Granicę terminu do złożenia wniosku o ściganie wyznacza upływ okresu 
przedawnienia karalności danego przestępstwa (przedawnienie karalności ozna-
cza ustanie karalności czynu i niemożność wszczęcia postępowania karnego). 

Najczęściej przy przestępstwach wnioskowych przedawnienie karalności na-
stępuje po upływie 5 lat. Proponujemy jednak nie zwlekać ze złożeniem wnio-
sku o ściganie, albowiem upływ czasu nie jest Twoim sprzymierzeńcem, choćby 
w kwestii zgromadzenia przekonywujących (wiarygodnych) dowodów.

Wniosek o ściganie można cofnąć, ale wymaga to zgody sądu lub prokurato-
ra, w zależności od tego, na jakim etapie postępowania znajduje się sprawa.

Przestępstwa ścigane na wniosek najczęściej dotyczą sytuacji, gdy sprawcą 
jest osoba najbliższa dla pokrzywdzonego/ej, a do niedawna także wówczas, gdy 
przestępstwo dotyczyło bardzo osobistych (intymnych) dóbr – chodzi tu o zgwał-
cenie. W maju br. Sejm przyjął nowelizację kodeksu karnego i kodeksu postępo-
wania karnego, które przewidują ściganie przestępstwa zgwałcenia z urzędu oraz 
zmianę sposobu przesłuchania ofiar zgwałcenia.

Przykłady przestępstw ściganych na wniosek:
§    art. 157 § 5 k.k. – uszkodzenie ciała lub wywołanie choroby – naruszenie czyn-

ności narządu ciała i rozstrój zdrowia, które trwały dłużej niż 7 dni – na szkodę 
osoby najbliższej,
§    art. 161 k.k. – narażenie na zarażenie HIV lub chorobą weneryczną,
§    art. 177 § 3 k.k. – spowodowanie wypadku drogowego, gdy pokrzywdzonym 

w jego wyniku jest osoba najbliższa,
§    art. 190 k.k. – groźba karalna, (gdy sprawca grozi popełnieniem przestępstwa 

na Twoją szkodę i groźba ta ma charakter realny, tj. wzbudza uzasadnioną oba-
wę, że będzie spełniona),
§    art. 209 § 2 k.k. – uporczywe uchylanie się od alimentacji,
§    art. 278 § 4 i 5 k.k. – kradzież mienia, kradzież programów komputerowych 

i karty bankomatowej na szkodę osoby najbliższej,
§    art. 279 § 2 k.k. – kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej,
§    art. 284 § 4 k.k. – przywłaszczenie rzeczy ruchomej na szkodę osoby najbliższej,
§    art. 286 § 4 k.k. – oszustwo na szkodę osoby najbliższej,
§    art. 287 § 3 k.k. – oszustwo komputerowe na szkodę osoby najbliższej,
§    art. 288 § 4 k.k. – niszczenie mienia ruchomego na szkodę osoby najbliższej.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
Przestępstw tych nie ściga ani policja, ani prokurator. Z inicjatywą ścigania 

występuje pokrzywdzony wnosząc do sądu prywatny akt oskarżenia i występuje 
wówczas, jako oskarżyciel prywatny.

ZAGROŻENIE
Oskarżyciel prywatny ponosi koszty postępowania sądowego i jest ono dla niego 
bardziej uciążliwe.
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Przykłady przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego:
§    art. 157 § 4 k.k. – lekkie uszkodzenie ciała (naruszenie czynności narządu ciała 

lub rozstrój zdrowia, które trwały nie dłużej niż 7 dni),
§    art. 212 § 4 k.k. – zniesławienie,
§    art. 216 § 5 k.k. – zniewaga,
§    art. 217 k.k. – naruszenie nietykalności cielesnej (uderzenie, oblanie nieczystoś-

ciami).

WAŻNE
Ponieważ większość czynów z zakresu przemocy w rodzinie – gdyby je rozpa-
trywać pojedynczo – należałoby zaliczyć do przestępstw drobnych, ściganych 
z oskarżenia prywatnego, musisz zadbać, jako ofiara przemocy o to, aby zgroma-
dzić dowody na ciągłość i powtarzalność tych czynów. 

W takim przypadku ściganie będzie dokonywane z urzędu, bo dotyczyć bę-
dzie przestępstwa znęcania się, a nie przestępstwa uszkodzenia ciała czy narusze-
nia nietykalności cielesnej.

Gdy jako pokrzywdzony dysponujesz jednym zaświadczeniem lekarskim, 
z którego wynika, np. lekkie uszkodzenie ciała, a tych zdarzeń było znacznie wię-
cej, tylko nie zostały udokumentowane (np. nie masz zaświadczeń lekarskich), to 
policja odmówi wszczęcia postępowania karnego informując Cię, że możesz to 
uczynić z oskarżenia prywatnego.

Twoimi sprzymierzeńcami mogą być inne osoby, które w związku z wykony-
waniem obowiązków zawodowych mają podejrzenie, że w danej rodzinie docho-
dzi do przemocy i wobec tego ich obowiązkiem będzie zawiadomić o tym policję 
lub prokuraturę. Do tych osób należy, np. pedagog szkolny, psycholog szkolny, 
pracownik ośrodka pomocy społecznej.

WAŻNE
Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni – twoje dziecko, którego jesteś przedstawi-
cielem ustawowym, albo pokrzywdzonym jest osoba ubezwłasnowolniona całko-
wicie lub częściowo, której jesteś opiekunem – wówczas prawa pokrzywdzonego 
wykonujesz Ty.

Jeśli nikt nie złożył zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania się 
w Twojej sprawie – to należy podjąć poniższe działania:
§    udaj się do najbliższego komisariatu policji lub jednostki prokuratury i
§    złóż ustnie do protokołu lub pisemnie zawiadomienie o popełnieniu przestęp-

stwa, (w pisemnym zawiadomieniu musisz przedstawić zdarzenie przestępcze, 
jego uczestników, w tym imię i nazwisko oraz adres sprawcy),
§    jeśli złożyłeś/aś ustne zawiadomienie zostaniesz od razu przesłuchany/a w cha-

rakterze świadka, a czynność ta i Twoje zeznania zostaną zaprotokołowane przez 
policjanta lub prokuratora w protokole przesłuchania, który należy podpisać,
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§    jeśli zawiadamiasz pisemnie, wówczas zostaw pismo w komisariacie lub w pro-
kuraturze i zażądaj potwierdzenia wpływu pisma na twojej kopii, a jeżeli wy-
syłasz zawiadomienie listownie (pocztą), to najlepiej ze zwrotnym potwierdze-
niem odbioru. 

Będziesz miał/a dowód na to, że zawiadomienie rzeczywiście dotarło i kiedy 
dotarło do adresata.

UWAGA
Jeśli chcesz, by sprawa została rozpoznana w miarę szybko, to najlepiej skorzy-
stać z formy ustnego zawiadomienia o przestępstwie.

WAŻNE
Jeżeli chcesz zawiadomić o popełnieniu przestępstwa ściganego na wniosek po-
krzywdzonego, to wniosek taki musisz złożyć, aby policja lub prokurator mogli 
wszcząć postępowanie.

Taki wniosek może złożyć tylko pokrzywdzony/a. Jeśli złoży za niego inna 
osoba, będzie wezwany/a przez policję lub prokuratora w celu poinformowania 
o możliwości złożenia takiego wniosku.

Aby zaoszczędzić czas i doprowadzić do szybkiego wyjaśnienia i zakończenia 
procesu karnego nie zwlekaj i nie oczekuj, że inni za Ciebie podejmą działanie.

Wniosek o ściganie można cofnąć, ale tylko za zgodą prokuratora, a gdy 
sprawa jest w sądzie, to za zgodą sądu.

Cofnięcie wniosku powinno mieć formę pisma procesowego.
Nie można cofnąć wniosku po rozpoczęciu przewodu sądowego, czyli po od-

czytaniu aktu oskarżenia.

ZAGROŻENIE
Zastanów się dobrze wycofując wniosek, ponieważ nie będziesz mieć możliwości 
złożenia go ponownie.

5.2. Pokrzywdzony/a w postępowaniu przygotowawczym
Postępowanie przygotowawcze jest to pierwszy etap procesu karnego, który 

prowadzi policja lub prokurator.
Jeśli zawiadomiłeś/aś te organy o przestępstwie przemocy domowej, uzysku-

jesz status pokrzywdzonego.
Przysługują Ci określone prawa:
§    powinieneś/powinnaś zostać powiadomiony/a w terminie 6 tygodni o tym, czy 

będą ścigać sprawcę, czy od ścigania odstąpili,
§    brak takiej informacji daje Ci prawo do złożenia zażalenia na niezałatwienie 

sprawy,



PORADNIK – NIE DLA PRZEMOCY 

33

§    zażalenie skieruj do prokuratora przełożonego, ale za pośrednictwem organu, 
który jest bezczynny (art. 306 § 3 k.p.k.). Dobrze by było, abyś ustalił/a kto 
prowadzi sprawę i kto jest jego przełożonym.
§    masz prawo do składania wniosków o przeprowadzenie określonych dowodów, 

w tym o przesłuchanie świadka (art. 167 k.p.k.),
§    możesz zostać dopuszczony/a do czynności dowodowych, których nie będzie 

można powtórzyć na rozprawie, czyli w postępowaniu przed sądem (np. w oglę-
dzinach miejsca zdarzenia – art. 316 § 1 k.p.k.),
§    masz prawo zwrócić się do prokuratora z żądaniem, by wystąpił do sądu o prze-

słuchanie przez sąd świadka, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo, że świadek ten 
nie będzie mógł zeznawać w czasie rozprawy (np. jest bardzo ciężko chory), gdy 
dojdzie do przesłuchania możesz w nim uczestniczyć (art. 316 § 3 i art. 325a 
§ 2 k.p.k.),
§    masz prawo za zgodą prowadzącego postępowanie prokuratora do przegląda-

nia akt sprawy (art. 156 § 5 k.p.k.),
§    masz prawo otrzymać kserokopię protokołu, np. zeznań świadka za zgodą pro-

wadzącego sprawę prokuratora (art. 157 § 3 k.p.k.), za te kserokopie trzeba 
zapłacić,
§    masz prawo do składania wniosków o zastosowanie przez prokuratora wobec 

podejrzanego sprawcy przemocy środków zapobiegawczych, np. nakaz opusz-
czenia lokalu mieszkalnego, zakaz kontaktowania się z Tobą,
§    masz prawo do złożenia zażalenia na postanowienia prokuratora dotyczące:

– odmowy wszczęcia śledztwa,
– umorzenia postępowania,
–  odmowy zastosowania wobec podejrzanego sprawcy przemocy środków za-

pobiegawczych, np. nakazu opuszczenia mieszkania czy zakazu kontaktowa-
nia się z pokrzywdzonym.

WAŻNE
Zażalenie wnosi się do sądu, ale za pośrednictwem prokuratora, który wydał po-
stanowienie, z którym się nie zgadzasz. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 
7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia.

ZAGROŻENIE
Nie możesz przekroczyć tego terminu, bo zażalenie nie będzie rozpoznane (bę-
dzie bezskuteczne).

§    masz prawo wystąpienia do prokuratora o to, aby złożył do sądu wniosek 
o tymczasowe aresztowanie podejrzanego sprawcy przemocy,
§    masz prawo do pomocy prawnej, tj. do wystąpienia o przydzielenie Ci pełno-

mocnika z urzędu (radca prawny, adwokat), jeżeli nie jesteś zasobny finansowo 
i nie stać Cię na opłacenie go z własnych pieniędzy.
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ZAGROŻENIE
Sprawy karne o przemoc w rodzinie ciągną się nieraz latami, a sprawca przemo-
cy nadal mieszka w tym samym miejscu, co ofiara.

Toczące się postępowanie karne nie wpływa na zmianę jego zachowania. 
W wielu przypadkach w czasie trwania postępowania karnego przemoc w stosun-
ku do ofiar nadal miała miejsce.

WAŻNE
Ale nie należy tym się przejmować, w Twoim przypadku może być inaczej. Pomo-
gą Ci w tym poniżej przedstawione środki prawne. 

Aby z nich skorzystać w zawiadomieniu o przestępstwie, czy to złożonym 
ustnie, czy pisemnie:
§    wskaż dowody świadczące o przemocy,
§    wskaż na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia Twojego i Twoich bliskich ze 

strony sprawcy przemocy po to, aby móc żądać:
– zatrzymania sprawcy przestępstwa,
– tymczasowego aresztowania sprawcy lub
– usunięcia go ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

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 przestęp-
stwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, a zwłaszcza, gdy sprawca popełnie-
niem takiego przestępstwa groził.

Nakazanie opuszczenia wspólnie zajmowanego z Tobą mieszkania 
może mieć miejsce, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że sprawca przemocy 
ponownie popełni przestępstwo, zwłaszcza, gdy popełnieniem takiego przestęp-
stwa groził.

W postępowaniu przygotowawczym środek ten stosuje prokurator na wnio-
sek policji lub z urzędu.

Wniosek w tej sprawie powinien być złożony przez policję w terminie 24 go-
dzin od zatrzymania sprawcy przemocy, a rozpoznany przed upływem 48 godzin 
od chwili zatrzymania.

Ten środek stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 
Jeśli nie ustały przesłanki, sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na wniosek 

prokuratora może przedłużyć jego stosowanie na dalsze okresy nie dłuższe niż 
3 miesiące. 

WAŻNE
Zatem nakaz opuszczenia mieszkania może być stosowany kilka razy, byleby każ-
dorazowo nie przekroczyć 3 miesięcy.
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Wydając postanowienie o nakazie opuszczenia lokalu mieszkalnego, można 
na wniosek oskarżonego wskazać mu miejsce pobytu w placówkach zapewniają-
cych miejsca noclegowe.

Wskazanymi placówkami nie mogą być placówki pobytu ofiar przemocy 
w rodzinie.

W postępowaniu przygotowawczym zamiast tymczasowego aresztowania 
można stosować wobec sprawców przemocy w rodzinie dozór policyjny, pod wa-
runkiem, że sprawca dobrowolnie opuści zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym 
lokal mieszkalny.

UWAGA
Sąd może dodatkowo zobowiązać sprawcę przemocy do powstrzymania się od 
kontaktu z pokrzywdzonym w określony sposób.

5.3.  Postępowanie sądowe karne w sprawie o przemoc 
w rodzinie

ROLE POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM
W postępowaniu przed sądem pokrzywdzony/a ma określone prawa, ale ich 

zakres zależy od roli, jaką będzie pełnił w tym postępowaniu:
§    gdy przestępstwo ścigane jest z oskarżenia prywatnego, to nie będzie się 

toczyć przed policją czy prokuratorem, lecz przed sądem. Pokrzywdzony/a 
musi złożyć w sądzie akt oskarżenia i wówczas staje się oskarżycielem pry-
watnym.
§    gdy przestępstwo ścigane jest z oskarżenia publicznego (z urzędu) to postę-

powanie najpierw toczy się przed policją lub prokuratorem, a po jego zakończe-
niu prokurator wnosi akt oskarżenia do sądu.

W postępowaniu przygotowawczym, jako pokrzywdzony/a masz status stro-
ny i szeroki zakres praw. W postępowaniu sądowym te szerokie uprawnienia 
znikają.

WAŻNE
Możesz je zachować, gdy przyjmiesz rolę oskarżyciela posiłkowego lub powoda 
cywilnego.

ZAGROŻENIE
Jeśli nie chcesz być oskarżycielem posiłkowym lub powodem cywilnym będziesz 
pełnił rolę świadka i stracisz dotychczasowe uprawnienia strony postępowania.

Ale nie martw się, jako pokrzywdzony/a jesteś szczególnym świadkiem, jesteś 
traktowany inaczej niż zwykli świadkowie. Masz dodatkowe prawa, których nie 
ma zwykły świadek:
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§    możesz zgłosić wniosek do sądu o naprawienie wyrządzonej Ci przez sprawcę 
szkody lub zapłatę zadośćuczynienia za doznaną przez Ciebie krzywdę,
§    masz prawo cały czas przebywać na rozprawie,
§    zostaniesz przesłuchany/a, jako pierwszy świadek,
§    masz prawo do udziału w niektórych posiedzeniach sądu (np. w sprawie skaza-

nia oskarżonego bez rozprawy),
§    masz prawo do złożenia apelacji od zapadłego na posiedzeniu wyroku warun-

kowo umarzającego postępowanie karne wobec sprawcy.
W tym miejscu wrócimy do roli pokrzywdzonego.

Oskarżyciel prywatny
Pokrzywdzony/a sam musi zadbać o wszczęcie postępowania przed sądem 

w przypadku przestępstw o niewielkiej szkodliwości.
O rodzajach przestępstw ściganych w trybie oskarżenia prywatnego była już 

wcześniej mowa w tym poradniku. To, czy sprawca zostanie ukarany zależy prze-
de wszystkim od Ciebie. Zebranie dowodów także należy do Ciebie. Oskarżenie 
prywatne można zrealizować na 2 sposoby:
§    poprzez wniesienie do sądu własnego, prywatnego, sporządzonego na piśmie 

aktu oskarżenia,
§    poprzez złożenie ustnej lub pisemnej skargi na policji. W tym przypadku poli-

cja w Twoim imieniu skieruje akt oskarżenia do sądu.

UWAGA
Twój akt oskarżenia nie musi być długi, wystarczy, że wskażesz:
– oskarżonego, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
– czyn, który mu zarzucasz,
– dowody, które chcesz wykorzystać w sprawie.

Co dalej się dzieje w Twojej sprawie?
Po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu, sąd wyznaczy i wezwie Ciebie oraz 

sprawcę na posiedzenie pojednawcze. 
Jeśli nie stawisz się w sądzie będzie to oznaczało rezygnację z oskarżenia.
Celem posiedzenia pojednawczego jest zawarcie ugody, która może przy-

nieść Ci wiele korzyści odnośnie zaspokojenia Twoich żądań i oczekiwań wobec 
sprawcy.

UWAGA
Zamiast posiedzenia pojednawczego sprawa może zostać skierowana do me-
diacji. Nastaw się do tej propozycji pozytywnie i, jeśli to możliwe, szukaj próby 
porozumienia się ze sprawcą.

Jeśli dojdzie do ugody zaoszczędzisz sobie kosztów, czasu i nerwów.
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Oskarżyciel posiłkowy
Jeśli chcesz się zaangażować w sprawę karną i mieć większy wpływ na prze-

bieg postępowania podejmij decyzję o przyjęciu roli oskarżyciela posiłkowego.
Istnieją dwa rodzaje oskarżycieli posiłkowych:
§    oskarżyciel posiłkowy uboczny – działasz obok prokuratora, jako drugi oskar-

życiel. Będziecie występować przed sądem równocześnie. Każdy z Was ma pra-
wo udowadniać winę oskarżonego. Działacie na własną rękę, niezależnie od 
siebie (art. 54 k.p.k.).
§    oskarżyciel posiłkowy subsydiarny – działasz sam zamiast prokuratora, który 

nie bierze udziału w postępowaniu.
Ciężar udowodnienia winy oskarżonemu spoczywa wyłącznie na Tobie 

(art. 55 k.p.k.).

Jakie warunki musisz spełnić, aby sąd dopuścił Cię do udziału w sprawie 
w roli oskarżyciela posiłkowego ubocznego?
§    sprawa toczy się o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
§    prokurator wniósł do sądu akt oskarżenia przeciwko sprawcy przemocy,
§    złożyłeś przed sądem oświadczenie o tym, że chcesz przyjąć rolę oskarżyciela 

posiłkowego najpóźniej do momentu odczytania aktu oskarżenia.

Jakie warunki musisz spełnić, aby sąd dopuścił Cię do udziału w sprawie 
w roli oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego?
§    sprawa toczy się o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 §    prokurator wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo o je-

go umorzeniu,
§    złożyłeś/aś do sądu zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczę-

cia postępowania,
§    sąd wydał postanowienie uwzględniające Twoje zażalenie i nakazujące proku-

ratorowi prowadzenie sprawy,
§    prokurator wydał ponowne postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 

albo o jego umorzeniu,
§    złożyłeś/aś do sądu akt oskarżenia sporządzony i podpisany przez adwokata 

lub radcę prawnego w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia Ci informacji, 
że prokurator po raz kolejny odmówił zajęcia się Twoją sprawą.

UWAGA
Tylko przejście całej wyżej opisanej procedury daje Ci prawo do wniesienia włas-
nego aktu oskarżenia do sądu i uzyskanie przed sądem roli oskarżyciela posiłko-
wego subsydiarnego.

WAŻNE
Warunki dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłko-
wego muszą być spełnione łącznie.
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ZAGROŻENIE
Sąd może odmówić Ci udziału w rozprawie w charakterze oskarżyciela posiłko-
wego mimo spełniania wszystkich warunków formalnych. Przeszkodą może być 
konieczność zapewnienia sprawnego prowadzenia procesu, a jest duża liczba 
pokrzywdzonych przestępstwem.

Nie martw się, możesz w takiej sytuacji ustanowić pełnomocnika, który bę-
dzie Cię reprezentował przed sądem.

Czy poniesiesz koszty postępowania, gdy odstąpisz od oskarżenia?
§    Gdy działasz jako oskarżyciel posiłkowy uboczny, czyli działasz wraz z proku-

ratorem – Twoje odstąpienie od oskarżenia nie będzie miało wpływu na dalszy 
tok postępowania. Możesz w każdej chwili wycofać się, a prokurator będzie 
nadal popierał akt oskarżenia. Nie ponosisz żadnych kosztów postępowania.
§    Gdy działasz jako oskarżyciel posiłkowy subsydiarny, czyli działasz sam/a, jako 

jedyny oskarżyciel – Twoje odstąpienie spowoduje umorzenie postępowania, 
o ile w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia prokurator nie przyłączy 
się do postępowania (art. 57 § 2 k.p.k.). Poniesiesz koszty postępowania, gdy 
oskarżony zostanie uniewinniony lub gdy postępowanie zostanie umorzone.
§    Gdy działasz jako oskarżyciel prywatny – czyli sam złożyłeś/aś do sądu akt oskar-

żenia i musiałeś/aś wpłacić do kasy sądu opłatę na pokrycie kosztów w kwocie 
300 zł. Twoje odstąpienie od oskarżenia spowoduje umorzenie postępowania. 
Jeśli odstąpiłeś/aś od oskarżenia po odczytaniu aktu oskarżenia wówczas do od-
stąpienia wymagana jest zgoda oskarżonego. Brak zgody oskarżonego powoduje 
kontynuację procesu. Jeśli oskarżony zostanie uniewinniony lub postępowanie 
zostanie umorzone nie otrzymasz zwrotu wpłaconej kwoty 300 zł.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO
Gdy występujesz w roli oskarżyciela prywatnego lub oskarżyciela posiłkowe-

go masz prawo:
§    zgłaszać wnioski dowodowe, np. o przesłuchanie świadków. Taki wniosek zgła-

sza się ustnie podczas rozprawy, albo pisemnie (art. 167 k.p.k.),
§    zadawać pytania oskarżonemu, świadkom, biegłym. Sędzia zapyta Cię, czy 

chcesz zadać pytania osobie, która jest w danej chwili przesłuchiwana. Sędzia 
może zobowiązać Cię do przygotowania pytań dla biegłego, który będzie spo-
rządzał opinię w sprawie, np. psycholog,
§    sąd musi Ci udostępnić akta sprawy, abyś mógł/mogła spokojnie zapoznać się 

z protokołami przesłuchań świadków, opiniami biegłych, wyjaśnieniami oskar-
żonego. Gdy zechcesz je czytać w domu, to możesz poprosić o kserokopię akt. 

UWAGA
Za kserokopie trzeba zapłacić.
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Gdy występujesz jako pokrzywdzony/a w roli świadka wówczas możesz zwró-
cić się do prezesa sądu o udostępnienie akt lub sporządzenie kserokopii. 
§    do mowy końcowej. Oprócz Ciebie prawo to przysługuje prokuratorowi, oskar-

żonemu, obrońcy. Do mowy końcowej przygotuj się starannie. Mowę kieruje 
się do sądu, ale słuchają jej wszyscy obecni na sali sądowej. Sędzia wskaże Ci 
moment, w którym możesz przedstawić mowę. W wypowiedzi końcowej (mo-
wie końcowej):
–  przedstaw i uzasadnij, dlaczego uważasz, że oskarżony popełnił przestęp-

stwo,
–  wskaż, jaką karę sąd powinien wymierzyć oskarżonemu i jaki środek karny 

zastosować, np. zakaz kontaktowania się z Tobą, nakaz opuszczenia wspól-
nie zajmowanego mieszkania,

§    odwoływania się od decyzji sądu. Jest to forma kontroli orzeczeń sądowych.

Orzeczenia sądowe:
§    wyroki – wydawane są co do istoty, czyli rozstrzygają o winie lub niewinności 

oskarżonego,
§    postanowienia – dotyczą najczęściej spraw mniejszej wagi o charakterze for-

malnym, np. postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego,
§    zarządzenia – są to decyzje sędziego mające charakter porządkowy, np. zarzą-

dzenie przerwy, zarządzenie kolejności przesłuchania świadków.

Środki zaskarżenia
§    apelacja – przysługuje od wyroku. W apelacji musisz wskazać zaskarżony wy-

rok (podać sygnaturę akt sprawy) oraz czego się domagasz (np. surowszej kary, 
skazania sprawcy, który został uniewinniony). Zasadniczo apelacja przysługu-
je od każdego wyroku. Aby złożyć apelację dobrze by było, abyś wystąpił/a 
do sądu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku ma piśmie. Dzięki 
temu poznasz argumentację sądu i łatwiej Ci będzie napisać apelację. Masz na 
to 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. 

WAŻNE
Termin 7-dniowy liczymy od następnego dnia po dniu ogłoszenia wyroku.

Apelację powinieneś/aś złożyć:
– w terminie 14 dni od daty doręczenia Ci wyroku wraz z uzasadnieniem,
– w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, jeśli nie składasz wniosku 

o sporządzenie przez sąd uzasadnienia wyroku.
§    zażalenie – przysługuje od postanowienia i zarządzenia. Zażalenie przysługuje 

na postanowienia sądu zamykające drogę do wydania wyroku (np. umarzające 
postępowanie karne) lub w innych przypadkach wyraźnie wskazanych w usta-
wie. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia lub od daty do-
ręczenia postanowienia (art. 460 k.p.k.). Zażalenie nie wymaga wcześniejszych 
działań pokrzywdzonego.
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Cechy wspólne środków zaskarżenia
§    trzeba je sporządzić na piśmie,
§    musisz wskazać zaskarżone orzeczenie (podając sygnaturę akt sprawy) oraz cze-

go się domagasz (zmiany orzeczenia, uchylenia orzeczenia),
§    nie masz obowiązku formułowania zarzutów oraz ich uzasadniania, wystarczy, 

że napiszesz, że nie jesteś zadowolony/a z orzeczenia. Jeśli zdecydujesz się na 
przedstawienie zarzutów wówczas mogą one dotyczyć, m.in. rażąco niskiej kary, 
sędzia był bratem oskarżonego, sąd niewłaściwie ustalił przebieg zdarzeń,
§    środki zaskarżenia wnoś do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, a on 

przekaże sprawę sądowi odwoławczemu.

UWAGA
W przypadku zażalenia – może je uwzględnić ten sąd, który wydał postanowienie, 
ale pod warunkiem, że działa w tym samym składzie.

Pokrzywdzony w roli świadka 
Choć jesteś pokrzywdzonym/ą sąd nazwie Cię świadkiem. Ważne jest, 

abyś skoncentrował/a się i przemyślał/a to, co masz do powiedzenia w sprawie, 
w szczególności:
§    na czym polega przemoc domowa, której doświadczasz,
§    od kiedy trwa,
§    jakie masz na to dowody.

WAŻNE
Jedną z głównych czynności pozwalających uzyskać dowody w postępowaniu 
jest przesłuchanie. Wobec tego złóż rzetelne zeznania i opowiedz dokładnie to, 
co zapamiętałeś/aś. Twoje zeznania są bardzo ważne i mają wpływ na prawidłowe 
ustalenie zdarzeń oraz odpowiedzialność sprawcy.

UWAGA
Jeśli czegoś nie jesteś pewny/a, to zaznacz to w wypowiedzi poprzez użycie 
zwrotu „dokładnie nie pamiętam, wydaje mi się”.

O terminie przesłuchania dowiesz się odbierając wezwanie, które ma formę 
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

Jeśli przestraszysz się widząc pismo z policji, prokuratury lub sądu i od-
mówisz jego przyjęcia lub odbierzesz, ale odmówisz pokwitowania odbioru, to 
w swojej dokumentacji listonosz dokona adnotacji, że odmówiłeś/aś odbioru lub 
pokwitowania.

ZAGROŻENIE
W świetle prawa będzie to potraktowane, jako doręczenie skuteczne, czyli tak, 
jakbyś wezwanie odebrał/a (art. 136 § 1 k.p.k.).
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Podobnie będziesz potraktowany/a, gdy jako oskarżyciel lub powód cywilny zmie-
nisz miejsce zamieszkania i nie poinformujesz o tym organów ścigania lub sądu.

WAŻNE
Każdy, kto jest wezwany w charakterze świadka powinien się stawić i złożyć ze-
znania. 

Wobec tego należy:
§    stawić się w czasie i miejscu wskazanym w wezwaniu,
§    zabrać ze sobą wezwanie,
§    zabrać dowód tożsamości,
§    zachować bilet na przejazd, jeśli go kupiłeś/aś.

Bilet jest potrzebny do okazania w sekretariacie sądu, w którym odbyło się 
przesłuchanie, po to, abyś mógł/mogła otrzymać zwrot pieniędzy za przejazd 
w obie strony.

Jeśli z ważnych powodów nie pasuje Ci wyznaczony termin przesłuchania, 
to w przypadku policji lub prokuratora możesz zadzwonić i poprosić o zmianę 
terminu, a jeżeli wezwanie masz z sądu napisz prośbę i uzasadnij ją, dlaczego nie 
możesz się stawić (np. masz wyznaczony termin zabiegu w szpitalu). Do pisma 
dołącz kserokopię skierowania.

Jeśli odebrałeś/aś wezwanie, ale nie stawiłeś/aś się, to wielce prawdopodobne 
jest, że sąd:
§    nałoży na Ciebie karę do 10.000 zł lub
§    zastosuje areszt na 30 dni, jeśli celowo i długotrwale unikasz złożenia zeznań,
§    może obciążyć Cię dodatkowymi kosztami, które powstały z uwagi na Twoją 

nieobecność (art. 289 k.p.k.).
Jeżeli Twoją nieobecność da się usprawiedliwić, np. pobytem w szpitalu, wy-

padkiem, chorobą itd., a otrzymałeś/aś postanowienie o nałożeniu kary poinfor-
muj o tym nakładającego karę w ciągu tygodnia. Kara zostanie odwołana.

Rozprawa przed sądem
Rozprawa zaczyna się od wywołania sprawy. Protokolant wychodzi na kory-

tarz i zaprasza na salę rozpraw osoby, które przyszły na sprawę.
Oznajmia, że będzie sprawa przeciwko oskarżonemu – wymienia z imienia 

i nazwiska.
Na początku sąd sprawdza obecność, czy wszyscy, którzy mieli być obecni na 

rozprawie przybyli na nią.
Może tak się zdarzyć, że osoby, których stawiennictwo jest obowiązkowe nie 

są obecne na rozprawie; wówczas sąd rozprawę odroczy lub przerwie.
Gdy przybędą wszyscy – sąd po sprawdzeniu obecności poprosi świadków 

o opuszczenie sali rozpraw.

WAŻNE
Jako pokrzywdzony masz prawo zostać na sali rozpraw przez cały czas.
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Po opuszczeniu przez świadków sali rozpraw prokurator odczyta akt oskarże-
nia. Sąd zwróci się do oskarżonego z pytaniem: czy przyznaje się do zarzucanego 
mu czynu i czy chce składać wyjaśnienia w sprawie.

WAŻNE
Oskarżony ma prawo odmówić składania wyjaśnień. 

Natomiast, gdy złoży wyjaśnienia, sąd przystąpi do przesłuchania pokrzyw-
dzonego, a następnie innych świadków.

Sąd przeprowadzi i oceni także inne dowody w sprawie, np. opinie biegłego 
psychologa, treść dokumentacji lekarskiej.

Po wyczerpaniu wszystkich dowodów w sprawie przewodniczący składu sę-
dziowskiego zamknie przewód sądowy i udzieli głosu stronom.

Jeśli jesteś oskarżycielem lub powodem cywilnym będziesz mógł/mogła za-
brać głos. Jest to tzw. mowa końcowa. Przedstaw sądowi, o co wnosisz.

Po mowach końcowych sąd udaje się na naradę i wydaje wyrok. Odbywa się 
to w sposób tajny. Sąd albo udaje się do innego pomieszczenia, albo pozostaje na 
sali i wówczas wszyscy – oprócz sądu – muszą salę opuścić.

Gdy sąd będzie gotów ogłosić wyrok poprosi wszystkich na salę rozpraw.
Ogłoszenie wyroku jest jawne i wszyscy z wyjątkiem sądu stoją.
Natomiast już w pozycji siedzącej wszyscy słuchają uzasadnienia wyroku 

i pouczenia o przysługujących środkach zaskarżenia.

Rozstrzygnięcia sądowe w sprawach o przemoc w rodzinie
Zdarza się w polskich realiach, że czas oczekiwania na pierwszą rozprawę 

jest stosunkowo długi oraz to, że sprawca przemocy kilka razy skazywany był na 
karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

ZAGROŻENIE
Niekiedy odbiera to ofierze wiarę w możliwości poprawy swego położenia przy 
użyciu środków prawnych.

UWAGA
Nie trzeba w zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności upatrywać sa-
mych zagrożeń.

Jeśli sąd rzetelnie podejdzie do sprawy, to zawieszając wykonanie kary lub 
warunkowo umarzając postępowanie karne może:
§    oddać skazanego pod dozór kuratora (specjalnie przeszkolony pracownik, który 

będzie kontrolował, gdzie sprawca przebywa i czym się zajmuje, art. 73 k.k.),
§    zobowiązać do powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub 

innymi osobami (Twoimi bliskimi),
§    nakazać mu opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym na 

czas od roku do lat 10,
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§    zobowiązać do podjęcia leczenia odwykowego, 
§    nakazać uczestnictwo w programach edukacyjno-korekcyjnych,
§    zobowiązać do naprawienia szkody,
§    zobowiązać do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub innych środ-

ków odurzających,
§    zobowiązać do powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach 

(np. w szkołach, placach zabaw dzieci, itd.),
§    zakazać opuszczania miejsca swojego pobytu bez uprzedniej zgody sądu.

W przypadkach 2) i 3) sąd w wyroku określi sposób kontaktowania się skaza-
nego z pokrzywdzonym lub może zakazać zbliżania się skazanego do pokrzyw-
dzonego, w określonych okolicznościach wskazując odległość od osób chronio-
nych, którą skazany zobowiązany jest zachować. Obowiązek lub zakaz może być 
połączony z obowiązkiem zgłaszania się do policji lub innego wyznaczonego or-
ganu w określonych odstępach czasu.

WAŻNE
Ofiara przemocy w rodzinie w oparciu o wyrok sądu karnego może pozbyć 
się agresywnego sprawcy przemocy poprzez nakazanie przez sąd opuszczenia 
wspólnie zajmowanego mieszkania. Gdy ofiara i sprawca mieszkają oddzielnie 
sąd karny może nakazać sprawcy powstrzymanie się od kontaktu z ofiarą, a na-
wet zakazać zbliżania się do ofiary.

UWAGA
Zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w postępowaniu są-
dowym, gdy istnieją przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztowania 
sąd może zastosować dozór policji, jeżeli oskarżony dobrowolnie opuści lokal 
zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym i wskaże nowe miejsce pobytu.

WAŻNE
Naruszenie sądowego nakazu lub zakazu stanowi przestępstwo. Jeżeli wiesz, że 
sąd orzekł któryś z wymienionych wyżej środków, a sprawca się do tego nie 
stosuje – zawiadom policję lub prokuraturę (art. 244 k.k.).

Sprawca trafi do więzienia lub zapłaci grzywnę.

Nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia mieszkania 
na drodze cywilnej

Art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest dodatkową pod-
stawą prawną do eksmisji sprawcy przemocy.

Osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd cywilny zobowiązał członka 
rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie do jego opuszczenia, jeżeli swoim za-
chowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie, czyni szczególnie 
uciążliwym wspólne zamieszkiwanie.
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UWAGA
Żądanie eksmisji może dotyczyć wszystkich form prawnych korzystania z lokalu, 
a więc nie tylko tradycyjnego najmu, ale np. prawa własności.

Osoba domagająca się eksmisji sprawcy przemocy nie musi być właścicielem 
lokalu. Właścicielem może być, np. sprawca przemocy.

WAŻNE
Eksmitowany może być także wyłączny właściciel tego lokalu.

Zachowując status właściciela, sprawca przemocy na okres przejściowy zosta-
je pozbawiony uprawnienia do korzystania z przedmiotu własności.

ZAGROŻENIE
Ofiary przemocy często o tym nie wiedzą i dlatego nie występują do sądu o eks-
misję sprawcy przemocy.

Przyśpieszeniu postępowania sądowego sprzyjać ma to, że sprawy te rozpo-
znawane są w postępowaniu nieprocesowym. Rozprawa powinna odbyć się szyb-
ko, bo w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Decyzja sądu staje się wykonalna z chwilą ogłoszenia. 
Jeśli chodzi o czas trwania zobowiązania do opuszczenia mieszkania, to nie 

jest on określony i trwa tak długo, jak długo postanowienie nie zostanie zmienio-
ne lub uchylone. Zmiana lub uchylenie może nastąpić w razie zmiany okolicz-
ności.

UWAGA
Znęcanie się nad rodziną jest rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwiają-
cym wspólne zamieszkiwanie i wyrok eksmisyjny wydany na tej podstawie może 
i powinien być wykonany także w okresie zimowym. 

Ważne jest to, aby w wyroku znalazło się odwołanie do znęcania się nad 
rodziną.

Szybka eksmisja sprawcy przemocy jest słusznie uznawana za niezwykle 
istotny i skuteczny sposób zwalczania i zapobiegania przemocy w rodzinie.

Jaki sposób pozbycia się agresywnego sprawcy z mieszkania wybierzesz?
Wybór należy oczywiście do Ciebie.
Gdy masz opory psychiczne dotyczące skazania sprawcy przemocy wybierz 

drogę postępowania cywilnego.
Gdy ich nie masz korzystniejsze będzie postępowanie karne.

WAŻNE
Najważniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i Twoim bliskim. 
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Zatem pokrzywdzony/a powinien/na wykazać i potwierdzić stosownymi do-
wodami to, że: 
§    zamieszkuje ze sprawcą w jednym lokalu,
§    doświadcza przemocy ze strony sprawcy,
§    zachowanie sprawcy przemocy czyni wspólne zamieszkiwanie szczególnie 

uciążliwym.

UWAGA
Jak zauważyłeś/aś, postępowanie sądowe ma bardzo sformalizowany charakter 
i wymaga od jego uczestników – także od Ciebie – znajomości skomplikowanych 
procedur.

ZAGROŻENIE
Może to zniechęcić Cię do samodzielnego dochodzenia Twoich praw w ramach 
procesu karnego.

Często długotrwałe znęcanie się sprawcy nad ofiarą prowadzi do tzw. wy-
uczonej bezradności. Uważasz, że nic nie da się zrobić (nie możesz zmienić za-
chowania sprawcy), ponieważ dotychczasowe Twoje próby zmiany nie przyniosły 
rezultatu.

Odrzucasz oferowaną Ci pomoc z zewnątrz, gdy ktoś życzliwy chce Ci po-
móc, abyś pozbyła się agresywnego męża ze wspólnie zajmowanego lokalu, aby 
zapewnić Tobie i dzieciom bezpieczeństwo.

WAŻNE
Bardzo często w takiej sytuacji konieczne jest przejście najpierw terapii psycho-
logicznej, która pomoże Ci przejąć kontrolę nad własnym życiem, a dopiero po 
tym należałoby wdrożyć działania prawne.

Proces karny to także wyjątkowe i osobiste doświadczenie dla Ciebie, z któ-
rym łączysz duże nadzieje i oczekiwania. Jeżeli nie zostaną one zaspokojone 
– wyjdziesz z sali sądowej z poczuciem ponownego skrzywdzenia i niesprawiedli-
wości. Sąd jest skrępowany sztywnymi regułami procesu i nie zawsze będzie mógł 
wydać taki wyrok, który będzie Cię w pełni satysfakcjonował.

ZAGROŻENIE
W procesie karnym masz niewielki wpływ na przebieg postępowania i na jego 
rezultat (treść wyroku).

Dlatego warto zastanowić się nad mediacją.
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5.4. Co to jest mediacja?
Jest to dobrowolne porozumienie pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą, które-

go celem jest naprawienie wyrządzonych ofierze szkód materialnych i moralnych.
Mediacją kieruje bezstronna i neutralna osoba, którą jest mediator.
W procesie mediacji skonfliktowane strony mogą wypracować satysfakcjonu-

jącą dla nich ugodę, tj. sposób rozwiązania konfliktu i sposób zadośćuczynienia 
ofierze.

Elementem doświadczanej przez Ciebie przemocy była przewaga sprawcy 
nad Tobą. Żeby zlikwidować konflikt pomiędzy Wami konieczne jest zrównanie 
praw obu stron.

Tradycyjne postępowanie karne nie może podołać temu zadaniu, ale może 
w tym pomóc właśnie mediacja.

UWAGA
Mediacja oparta jest na zasadach:
– dobrowolności,
– równości stron,
– neutralność mediatora.

Dobrowolność oznacza, że sprawca i ofiara mają prawo swobodnego wyboru 
tego, czy chcą przystąpić do mediacji na różnym etapie postępowania karnego 
oraz możliwość rezygnacji z udziału w podjętej mediacji bez ponoszenia żadnych 
konsekwencji tej decyzji.

Równość stron oznacza, że ofiara i sprawca uczestniczący w mediacji mają 
równe prawa i obowiązki, a żadna ze stron nie ma silniejszej pozycji.

Strony same powinny zaproponować pomysł na rozwiązanie konfliktu i mu-
szą mieć przekonanie, że to one, a nie osoby trzecie, mają wpływ na wyniki me-
diacji.

Z powyższą zasadą łączy się zasada neutralności mediatora, która zabrania 
mediatorowi narzucania stronom własnych rozwiązań.

Zadaniem mediatora jest:
§    stworzenie dobrej atmosfery mediacji,
§    czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem,
§    przekazanie stronom rzetelnych informacji na temat przebiegu i skutków me-

diacji,
§    przekazanie informacji o prawach i obowiązkach stron w niej uczestniczących.

WAŻNE
Powinieneś/aś mieć pełną świadomość tego, na co wyrażasz zgodę. Gdy masz 
wątpliwości pytaj mediatora.
Nie podpisuj ugody, jeśli nie masz pewności, co do jej treści i skutków, jakie 
będzie wywierać.
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ZAGROŻENIE
Nie zawsze mediacja może przynieść pozytywne skutki. Jeśli boisz się sprawcy prze-
mocy spotkanie z nim może wywołać u Ciebie dodatkową i niepotrzebną traumę. 

Wobec tego dla dobra Twojego stanu psychicznego unikaj kontaktu ze spraw-
cą i nie zgadzaj się na mediację bezpośrednią.

Są opinie, że nawet w najtrudniejszych przypadkach należy podejmować pró-
by mediacji tzw. pośredniej.

Co to oznacza?
Oznacza to, że ofiara nie kontaktuje się bezpośrednio ze sprawcą, lecz pro-

wadzi z nim negocjacje za pośrednictwem mediatora, który przekazuje między 
stronami ich propozycje i stanowiska.

W trakcie całego procesu mediacji ani razu nie dochodzi do bezpośredniego 
kontaktu między sprawcą a ofiarą.

WAŻNE
Aby mogło dojść do mediacji ofiara musi być zdolna do mediacji.

Brak zdolności do mediacji, czyli świadomego wypracowania umowy (ugody) 
będzie miał miejsce, np. w sytuacji posttraumatycznego stanu psychicznego ofiary.

Formalnie sprawę do postępowania mediacyjnego kieruje prokurator, policja 
lub sąd.

Może to nastąpić także z Twojej inicjatywy.
Każdorazowo na udział w mediacji wymagana jest zgoda Twoja i sprawcy.

JAK PRZEBIEGA MEDIACJA?
§    mediator nawiązuje kontakt z Tobą i ze sprawcą,
§    z każdym z Was ustala termin i miejsce spotkania,
§    z każdym z Was przeprowadzi spotkanie indywidualne informując o celu 

i zasadach postępowania mediacyjnego oraz o przysługujących Wam upraw-
nieniach,
§    mediator przeprowadza z Tobą i sprawcą spotkanie w neutralnym miejscu,
§    mediator nie przedstawia Wam gotowego porozumienia (ugody), lecz tylko 

nadzoruje przebieg mediacji,
§    z wszelkimi propozycjami dotyczącymi rozwiązania konfliktu i pojednania wy-

stępują strony, tj. Ty i sprawca,
§    zadaniem mediatora będzie pomóc Wam sformułować ugodę, a następnie 

sprawdzać wykonanie zobowiązań.

JAKIE KORZYŚCI Z MEDIACJI MA OFIARA?
Uzyskujesz kontrolę nad przebiegiem zdarzeń, stawiasz żądania, wyrażasz 

potrzeby i emocje, aktywnie uczestniczysz w zawarciu ugody i masz wpływ na jej 
ostateczną treść.
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Masz okazję uświadomić sprawcy, jaką szkodę lub krzywdę Ci wyrządził 
swoim zachowaniem.

Możesz dowiedzieć się od sprawcy, co spowodowało jego przestępcze zacho-
wanie wobec Ciebie.

Od sprawcy będziesz mógł/mogła uzyskać przeprosiny, a także odszkodowa-
nie bądź zadośćuczynienie bez długiego wyczekiwania na zakończenie procesu 
karnego.

Oszczędzisz czasu i nerwów. Jeśli mediacja zakończy się ugodą może obyć 
się bez rozprawy (ale nie zawsze).

JAKIE KORZYŚCI Z MEDIACJI MA SPRAWCA?
Może odegrać ważną rolę, albowiem sprawca bezpośrednio od ofiary dowia-

duje się, jak wielką krzywdę jej wyrządził. Często, (o czym była mowa) sprawcy 
przemocy domowej są przekonani, że ich zachowanie jest nie tylko nieszkodliwe, 
ale wręcz wynika z troski i miłości do ofiary.

Jest to pierwszy krok do podjęcia terapii przez sprawcę. Inaczej będzie myślał 
o swojej winie i karze ktoś, kto zrozumiał, na czym polegało jego przestępstwo, 
a inaczej ktoś, kto tej świadomości nie posiada.

O ile ofiara czerpie z mediacji korzyści natury psychicznej, to sprawca czer-
pie profity przede wszystkim w sferze prawnej.

Przepisy prawa karnego przewidują w stosunku do sprawcy, który pojednał 
się z ofiarą (pokrzywdzonym) możliwości łagodzenia kary i skrócenia postępowa-
nia karnego.

Są to:
§    nadzwyczajne złagodzenie kary,
§    warunkowe umorzenie postępowania karnego,
§    skazanie bez rozprawy,
§    dobrowolne poddanie się karze.

WAŻNE
W zamian za te korzyści sprawca musi przyjąć na siebie dodatkowe zobowią-
zania.

JAKIE SA NAJCZĘSTSZE ZOBOWIĄZANIA ZAWARTE W TREŚCI UGODY 
POMIĘDZY OFIARĄ A SPRAWCĄ?

Zadośćuczynienie finansowe, przeproszenie pokrzywdzonego, zobowiązanie 
sprawcy do tego, że nie będzie urządzał awantur w domu, używał wulgaryzmów, 
złoży przysięgę w kościele, (że nie będzie spożywał alkoholu), będzie płacił ali-
menty, będzie płacił część czynszu za mieszkanie, upoważni żonę do odbioru wy-
nagrodzenia za pracę, nie będzie utrudniał przeprowadzenia rozwodu, do czasu 
ustanowienia alimentów będzie dostarczał pokrzywdzonemu środków utrzyma-
nia, weźmie udział w terapii dla alkoholików i sprawców przemocy, itd.
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Niekiedy ugoda zawiera zobowiązania dla ofiary, np. umożliwienia sprawcy 
kontaktów z synem 2 razy w tygodniu.

UWAGA
Możesz skorzystać z przedstawionych przykładów zobowiązań.

Mediacja może trwać nie dłużej niż miesiąc. Wniosek o mediację składa 
się ustnie lub na piśmie. Ugoda zawarta podczas mediacji ma charakter wiążą-
cy dopiero wówczas, gdy zostanie powtórzona jej treść w wyroku sądowym. Ta 
forma rozwiązywania konfliktów powoli zyskuje grono zwolenników. Jak wyni-
ka z badań jedynie 20% sprawców czynów z art. 207 k.k. popełniło po mediacji 
nowy czyn karalny. Z tej liczby 6% znęcało się nad rodziną. Natomiast wykonanie 
w całości ugody z mediacji nastąpiło w 78,8% przypadków.

ZAGROŻENIE
Wyrok sądu karnego może niewiele zmienić w Twoim życiu.

Nie martw się – ponieważ bardzo często jest to pierwszy z licznych pro-
cesów, przez które jako pokrzywdzony/a musisz przebrnąć, aby wyzwolić się 
z licznych więzów ekonomicznych łączących Cię ze sprawcą. Jest to droga ko-
nieczna do uzyskania minimum niezależności niezbędnej do normalnego, god-
nego życia.

UWAGA
Chcąc doprowadzić do realnych zmian w swoim życiu często musisz przeprowa-
dzić sprawę o rozwód, alimenty, podział majątku, eksmisję.

5.5. Jak uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie?
O szkodzie mówimy wówczas, gdy:

§    na skutek przestępstwa doszło do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, które 
miałeś/aś (np. sprawca przemocy zniszczył Ci ulubiony zegarek),
§    gdy sam/a fizycznie ucierpiałeś/aś w wyniku przestępstwa (np. sprawca złamał 

Ci szczękę).
Naprawienie szkody następuje poprzez zapłatę odszkodowania.

Krzywda ma miejsce wówczas, gdy skutek przestępstwa dotyka bezpośred-
nio Twojej psychiki, a więc wszelkie zmiany psychiczne, które wystąpią u Cie-
bie w związku z popełnionym przestępstwem (np. paniczny strach przed agresją 
sprawcy).

Naprawienie krzywdy następuje poprzez zadośćuczynienie (finansowe).
Omawiając mediację wspomniano o tym, że w treści ugody można zawrzeć 

postanowienie o odszkodowaniu i zadośćuczynieniu.
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Jeżeli w ugodzie został ustalony sposób naprawienia szkody, a sprawca nie 
wywiązuje się z ugody – to masz prawo domagać się wykonania ugody poprzez 
wniesienie pozwu do sądu cywilnego.

Gdy sąd cywilny w wyroku zasądzi Ci odszkodowanie – to stanowi on tytuł 
egzekucyjny, co oznacza, że jeśli sprawca nie zapłaci dobrowolnie, to wystąpisz 
z tym wyrokiem do komornika.

Obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody lub zadośćuczynienia za do-
znaną krzywdę sąd karny może z własnej inicjatywy orzec w wyroku.

Jednak nie musi tego robić.
Musi to zrobić wówczas, gdy zgłosisz sądowi wniosek o orzeczenie obowiąz-

ku naprawienia szkody lub zapłaty zadośćuczynienia.

WAŻNE
Taki wniosek możesz złożyć w czasie rozprawy sądowej, ale najpóźniej do czasu 
zakończenia Twojego pierwszego przesłuchania przez sąd. Jeżeli nie byłeś/aś 
przesłuchany, to do czasu zabrania przez strony głosu kończącego rozprawę 
(mowy końcowej).

UWAGA
Jeżeli nie złożyłeś/aś wniosku o zasądzenie odszkodowania czy zadośćuczynie-
nia, możesz podczas procesu karnego wytoczyć przeciwko sprawcy powództwo 
cywilne.

Zaoszczędzisz czasu, bo:
§    nie będziesz musiał/a iść do sądu cywilnego, zamiast dwóch spraw będzie jedna.
Zaoszczędzisz pieniądze, bo:
§    nie będziesz ponosił/a dodatkowych opłat sądowych (np. wpisu sądowego, któ-

rego wysokość zależy od wartości żądanej kwoty).

WAŻNE
Powództwo cywilne to inaczej żądania, które możesz zgłosić najpóźniej przed 
odczytaniem aktu oskarżenia. 

Pozew powinien być złożony na piśmie. 
Oprócz Twoich danych personalnych (imię, nazwisko i adres zamieszkania) 

muszą być dane personalne i adres zamieszkania sprawcy.
Ponadto pozew powinien zawierać:

§    czego żądasz: odszkodowania za szkodę powstałą bezpośrednio w wyniku 
przestępstwa, zadośćuczynienia za doznana krzywdę,
§    wysokość żądanych świadczeń,
§    wskazanie okoliczności uzasadniających żądanie, np. sprawca przemocy użył 

noża, mocno Cię zranił wywołując rozstrój zdrowia (niezdolność do pracy) oraz 
strach i cierpienie.
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ZAGROŻENIE
Powództwo cywilne może nie zostać przyjęte lub rozpoznane.

Nie martw się, masz możliwość złożenia pozwu do sądu cywilnego. Takie 
samo prawo masz, gdy nie jesteś zadowolony/a z wysokości zasądzonego przez 
sąd karny odszkodowania.

Złożenie pozwu do sądu cywilnego
§    w terminie 30 dni od daty nieprzyjęcia powództwa lub pozostawienia go bez 

rozpoznania możesz wnieść do sądu karnego wniosek o przekazanie Twojego 
powództwa do sądu cywilnego,
§    gdy sprawa karna przez dłuższy czas nie toczy się z uwagi na zawieszenie, na 

Twoje żądanie sąd karny przekaże Twoje powództwo sądowi cywilnemu,
§    gdy sprawę prowadził prokurator i złożyłeś/aś mu powództwo cywilne, ale on 

zdecydował, że nie będzie wnosił do sądu aktu oskarżenia – w terminie 30 dni 
zgłoś mu żądanie o przekazanie Twojego powództwa do sądu cywilnego.

WAŻNE
W tych przypadkach nie ponosisz opłat sądowych związanych z wniesieniem po-
wództwa cywilnego.

ZAGROŻENIE
Gdy wnosisz powództwo cywilne poza procesem karnym wówczas ponosisz 
opłaty sądowe.

Jakie opłaty musisz ponieść, jako pokrzywdzony/a w związku z toczącym się 
postępowaniem?
§    300 zł – gdy wnosisz do sądu prywatny akt oskarżenia,
§    60 zł do 240 zł – gdy stałeś/aś się wyłącznym oskarżycielem w sprawie z oskar-

żenia publicznego (prokurator zrezygnował z dalszego popierania aktu oskar-
żenia, a Ty chcesz skazania sprawcy przemocy),
§    60 zł do 240 zł – w sprawach z oskarżenia prywatnego w razie uniewinnienia 

oskarżonego, nie będziesz płacić, jeśli oskarżonego uniewinniono z powodu 
choroby psychicznej,
§    60 zł do 240 zł – sąd zażąda od Ciebie, gdy jako oskarżyciel posiłkowy lub pry-

watny złożyłeś/aś apelację lub zażalenie, których sąd nie uwzględnił,
§    450 zł – zapłacisz, gdy wniesiesz kasację od wyroku, gdy jako sąd I instancji 

orzekał sąd rejonowy,
§    750 zł – zapłacisz, gdy wniesiesz kasację od wyroku, gdy jako sąd I instancji 

orzekał sąd okręgowy.
Jeżeli nie stać Cię na opłatę sądową możesz zwrócić się do sądu z wnioskiem 

o zwolnienie.
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WAŻNE
Musisz uzasadnić, że wniesienie opłaty jest dla Ciebie nadmiernie uciążliwe.

Co może uzasadniać nadmierną uciążliwość?
§    nie jesteś osobą zamożną i nie pracujesz,
§    nie masz pracy albo niewiele zarabiasz,
§    podejmujesz jedynie prace dorywcze i masz na utrzymaniu rodzinę, a Twój 

małżonek (partner) nie pracuje.
W celu zwolnienia od kosztów sądowych musisz wypełnić stosowny wniosek, 

który złożysz do sądu. Wypełnij go bardzo rzetelnie i przedstaw dokumenty doty-
czące wysokości zarobków, zaciągniętych kredytów, wydatków na leczenie, itd.

Co zrobić, gdy nie stać Cię na opłacenie pełnomocnika?
Możesz złożyć wniosek do sądu o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, uza-

sadniając to trudną sytuacją materialną, podobnie jak to opisano wyżej.
Gdy sąd go wyznaczy – pełnomocnik będzie Cię reprezentował przed sądem. 

Może to być adwokat lub radca prawny. Nie poniesiesz żadnych kosztów świad-
czonej przez niego pomocy prawnej.

5.6. Obowiązek alimentacyjny
Obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci ciąży na obojgu rodzicach. Tak sta-

nowi art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Jeżeli jedno z rodziców zaniedbuje ten obowiązek drugiemu z rodziców przy-

sługuje – jako przedstawicielowi ustawowemu – roszczenie alimentacyjne.
Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci powstaje z chwilą urodze-

nia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie ustala górnej granicy wieku. Co do zasady 

minimalny wiek to 18 rok życia, ale gdy dziecko uczy się w szkole średniej lub 
wyższej do czasu ukończenia nauki.

Jednak to zawsze sąd decyduje o przyznaniu alimentów i czasie trwania.
Może się zdarzyć, że obowiązek alimentacyjny nigdy nie wygaśnie z uwagi 

na kalectwo lub chorobę psychiczną dziecka.

Jaka jest wysokość alimentów?
Z góry wysokości alimentów przewidzieć się nie da, ponieważ zawsze jest to 

indywidualna sprawa.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że wysokość alimentów uzależniona 

jest od:
§    usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka),
§    zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (rodzica).

Usprawiedliwione potrzeby oznaczają, że inna będzie wysokość alimentów, ja-
kie można uzyskać na dziecko chore i wymagające opieki niż na dziecko zdrowe.
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Na wysokość alimentów wpływa także wiek dziecka. Im starsze, tym większe 
są jego potrzeby związane z kosztami utrzymania i nauką.

Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego oznaczają, że jeżeli ro-
dzic zobowiązany do alimentów dobrze zarabia, wówczas można wystąpić o wyż-
szą kwotę alimentów niż wówczas, gdy osiąga zarobek na poziomie minimalnym.

Pod uwagę bierze się także ogólny poziom życia zobowiązanego do alimen-
tów.

Jego zarobki mogą być niewysokie, ale może mieć inne źródła dochodu, np. 
z czynszu za wynajem itd.

ZAGROŻENIE
Może pojawić się problem, gdy zobowiązany jest bezrobotny lub zatrudniony 
nielegalnie i nie wykazuje żadnych dochodów.

Ale jest i na to sposób: sądy w takich przypadkach biorą pod uwagę hipote-
tyczne możliwości zarobkowe zobowiązanego, czyli to, jaka byłaby jego pensja 
gdyby podjął pracę w zawodzie, jak w inny sposób mógłby starać się zabezpieczyć 
potrzeby osoby uprawnionej do alimentów.

Możliwości zarobkowe to nie tylko to, co zobowiązany osiąga, ale co móg-
łby osiągnąć przy dołożeniu należytej staranności, wykorzystaniu posiadanych 
sił i kwalifikacji.

Tymczasem może się okazać, że zobowiązany celowo unika prac związanych 
z wyższym dochodem, aby na złość nie płacić wyższych alimentów.

Czy możliwa jest zmiana wysokości alimentów?
Oczywiście, o zmianę ustalonych alimentów możesz wystąpić w każdym cza-

sie, gdy zmieniła się dotychczasowa sytuacja.
Oto przykłady okoliczności, które mogą wpłynąć na zmianę wysokości ali-

mentów:
§    upływ czasu i związany z tym wzrost kosztów utrzymania dziecka,
§    zwiększenie się możliwości finansowych zobowiązanego,
§    choroba powodująca wzrost kosztów leczenia i utrzymania uprawnionego do 

alimentacji.

UWAGA
Zobowiązany także ma prawo wystąpić o zmianę wysokości alimentów z uwagi, 
np. ciężką chorobę czy znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej itd.

W jaki sposób możemy uzyskać alimenty?
§    Zawarcie umowy, w której strony (Ty i zobowiązany/a do alimentacji) określicie 

zasady alimentacji, czyli: w jakich odstępach czasowych będą płacone alimenty 
(np. do 10. dnia każdego miesiąca), w jakiej wysokości i w jaki sposób (gotówką, 
przelewem na Twój rachunek bankowy).
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§    Umowa może mieć charakter ustny, ale lepiej zawrzeć ją na piśmie dla celów 
dowodowych i ewentualnego dochodzenia alimentów przed sądem.
§    Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, za który trzeba zapłacić u no-

tariusza. Jednakże jest to o tyle opłacalne, że sąd może jej nadać klauzulę wy-
konalności (polecenie sądu kierowane do wszystkich urzędów, osób, których 
to może dotyczyć, aby treść umowy wykonały, a gdy prawnie będą wezwane 
– udzieliły pomocy). W takim przypadku umowa stanowi tytuł wykonawczy 
i może być egzekwowana przez komornika.
§    Dochodzenie alimentów na drodze postępowania sądowego.

Co trzeba zrobić?
Złożyć pozew o alimenty w sądzie rejonowym w wydziale rodzinnym i nie-

letnich, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (dziecka) 
lub zobowiązanej do alimentacji. Wybór sądu należy do powoda, czyli uprawnio-
nego do alimentacji.

WAŻNE
Powód, czyli osoba dochodząca alimentów zwolniony jest z kosztów sądowych.

Pozew o alimenty powinien zawierać:
§    wskazanie osoby powoda, czyli dziecka (imię, nazwisko, adres zamieszkania),
§    wskazanie osoby działającej w imieniu dziecka (imię, nazwisko, miejsce 

zamieszkania). W pozwie wskazuje się jako powoda małoletnie dziecko, a nie 
osobę działającą w jej imieniu, czyli matkę, ojca.
§    wskazanie pozwanego, czyli osoby, od której domagasz się alimentów (imię, 

nazwisko, adres zamieszkania),
§    wskazanie wysokości żądanych alimentów oraz uzasadnienie żądania. Na-

leży skonkretyzować usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów 
oraz możliwości zobowiązanego do alimentów (podać jego zawód, kwalifikacje, 
określić sytuację majątkową, tryb życia). Jeżeli dochodzisz alimentów dla więk-
szej liczby uprawnionych musisz dla każdej z osobna podać wysokość alimen-
tów i uzasadnić to,
§    załączniki, które muszą być dołączone do pozwu dla każdej strony biorącej 

udział w sprawie, czyli:
– odpisy pozwu,
–  odpisy aktów stanu cywilnego, tj. odpis aktu małżeństwa (jeśli dochodzi się 

alimentów od współmałżonka) oraz odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli do-
chodzi się alimentów od ojca/matki dziecka w imieniu swego dziecka),

–  odpisy poprzedniego wyroku lub umowy alimentacyjnej,
–  odpisy ugody sądowej ustalającej alimenty,
–  inne dokumenty potwierdzające dochodzenie alimentów, np.:
§   dotyczące kosztów utrzymania i wychowania osoby uprawnionej do alimentów:

-  o wysokości opłat związanych z nauką dzieci (komitet rodzicielski, ubez-
pieczenie, opłaty za szkołę lub przedszkole, dodatkowe zajęcia),
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- wykaz kosztów leczenia,
- koszty odzieży, rekreacji,
- opłaty za mieszkanie, telefon,
-  zaświadczenie o stanie zdrowia, jeżeli ma wpływ na zakres potrzeb i kosz-
tów utrzymania,

§   dotyczące wysokości zarobków i ewentualnych zadłużeń przedstawiciela 
ustawowego (reprezentującego małoletniego powoda), a także członków ro-
dziny, z którymi powód pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pozew należy podpisać własnoręcznie i dołączyć do niego załączniki. Pozew 
wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać 
pocztą listem poleconym.

Postępowanie sądowe
Zanim dojdzie do rozprawy w sprawie alimentów sąd zawiadamia strony (po-

woda i pozwanego) i doręcza pozwanemu odpis pozwu wraz z załącznikami oraz 
zobowiązuje go do złożenia zaświadczenia o wysokości dochodów.
Pozwany ma prawo do:
–  złożenia odpowiedzi na pozew,
–  ustosunkowania się do twierdzeń pozwu,
–  przedstawienia dowodów na potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie (np. 

dokumenty, wskazanie świadków, itd.).

UWAGA
Odpowiedź pozwanego na pozew doręcza się stronie powodowej.

Przebieg rozprawy sądowej
Na pierwszej rozprawie sąd zapyta powoda i pozwanego o ich stanowisko 

w sprawie, a następnie wezwie ich do ugodowego załatwienia sprawy.
Jeżeli strony chcą zawrzeć ugodę jej treść zostanie zaprotokołowana w proto-

kole i musi zawierać zobowiązanie alimentacyjne (wysokość alimentów) oraz za-
sady (np. płatne do rąk własnych, na rachunek bankowy) i termin jego spełnienia 
(np. do 10 dnia każdego miesiąca).

Taka ugoda musi być własnoręcznie podpisana przez strony.
W takiej sytuacji sąd umarza postępowanie.

WAŻNE
Ugoda zawarta przed sądem ma taka samą moc prawną jak wyrok.

Pozwany jest wtedy obciążony połową kosztów sądowych (resztą Skarb Pań-
stwa).

Jeżeli strony nie zawrą ugody – postępowanie sądowe jest kontynuowane. 
Sąd dopuszcza zgłaszane przez strony dowody, w szczególności przesłuchuje stro-
ny i wskazanych przez nie świadków.
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Po przeprowadzeniu dowodów i zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok. 
Wyrok może być wydany zaocznie wówczas, gdy:
§    pozwany powiadomiony o terminie rozprawy nie stawił się,
§    pozwany stawił się na rozprawę, ale nie bierze w niej udziału.

WAŻNE
Z uwagi na to, że wyrok ustalający alimenty spełnia bardzo ważną rolę – sąd 
z mocy prawa nadaje mu rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że 
mimo braku prawomocności jest on natychmiast wykonalny i uprawniony może 
egzekwować alimenty.

Jak wygląda egzekwowanie alimentów?
Jeżeli zobowiązany nie płaci alimentów należy wybrać się do komornika, 

który działa przy sądzie rejonowym.
Należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, oryginał wyroku sądowego zaopa-

trzony w klauzulę wykonalności (specjalne polecenie sądu).
Komornik da Ci do wypełnienia wniosek o wszczęcie egzekucji. Musisz mu 

także udzielić następujących informacji:
§    numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane uzyskane z eg-

zekucji pieniądze chyba, że będą wysyłane pocztą,
§    dane dłużnika, czyli zobowiązanego do alimentacji:

–  przede wszystkim imię, nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców oraz 
wszystkie inne znane Ci informacje,

–  Pesel,
–  dane o miejscu pracy,
–  znany numer rachunku bankowego,
–  informacje o posiadanym majątku (np. samochód, dom).

Komornik powinien informować Cię o podjętych działaniach.

UWAGA
Jako wierzyciel alimentacyjny jesteś zwolniony/a z ponoszenia kosztów egzekucyj-
nych (także kosztów związanych, np. z oszacowaniem nieruchomości dłużnika).

Komornik, co do zasady, działa na obszarze swojego rewiru, który obejmuje 
obszar właściwości jednego lub kilku sądów rejonowych. Przyjmuje się, że komor-
nikiem właściwym do prowadzenia egzekucji jest komornik miejsca zamieszka-
nia dłużnika. 

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych mamy do czynienia 
z właściwością przemienną komornika. W określonym przypadku (o którym 
mowa niżej) wierzyciel może zgłosić wniosek o wszczęcie egzekucji również do 
komornika sądu właściwego według swojego miejsca zamieszkania.
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WAŻNE
Jednakże wierzyciel ma prawo wyboru dowolnego komornika, ale tylko wtedy, 
gdy egzekwowana zaległość nie przekracza 6 miesięcy.

Ponadto prawo wyboru innego komornika dotyczy wyłącznie takiej sytuacji, 
gdy egzekucja prowadzona jest z wynagrodzenia za pracę.

W opisanej sytuacji komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczę-
cie egzekucji.

Komornik, nazwijmy go z wyboru – ma obowiązek pisemnego zawiadomie-
nia o egzekucji (podać termin jej wszczęcia i zakończenia) komornika, któremu 
sprawa podlegałaby zgodnie z podziałem właściwości.

Na podjęcie czynności egzekucyjnych komornik ma 21 dni.
Najprostsza, najtańsza i najskuteczniejsza jest egzekucja alimentów z wyna-

grodzenia za pracę.
Komornik jest zobowiązany do tego, aby z urzędu przeprowadzić dochodze-

nie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca 
zamieszkania i miejsca pracy. 

Gdy komornik nie zdoła ustalić miejsca zamieszkania dłużnika, na jego 
wniosek policja przeprowadza dochodzenie, aby je ustalić. 

Na wniosek komornika takie dochodzenie przeprowadza także ośrodek po-
mocy społecznej.

Z wynagrodzenia można potrącić maksymalnie 3/5, a z emerytury 60% 
świadczenia.

ZAGROŻENIE
Może się okazać, że egzekucja zasadzonych alimentów jest bezskuteczna, czyli 
że komornik przez trzy miesiące nie może wyegzekwować od dłużnika świadczeń 
alimentacyjnych w pełnej wysokości.

Nie martw się, ponieważ uprawnionemu do alimentów przysługuje zaliczka 
alimentacyjna.

Na okoliczność bezskuteczności egzekucji komornik wydaje stosowne za-
świadczenie, z którym należy udać się do urzędu gminy (urzędu miasta) lub 
ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oso-
by uprawnionej.

Szczegółowe informacje na temat procedury ubiegania się o zaliczkę alimen-
tacyjną oraz formularz wniosku i wykaz niezbędnych dokumentów można uzy-
skać we właściwym urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

ppłk SW w stanie spoczynku Urszula Dudek, Anna Struk
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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Wykorzystano następujące akty prawne
1.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.).
2.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz. U.1997, nr 89, 

poz. 555 ze zm.).
3.  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964, nr 9, 

poz. 59 ze zm.).
4.  Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. 1973, nr 49, 

poz. 223 z późn. zm.).
5.  Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, nr 180, 

poz. 1493 ze zm.).
6.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępo-

wania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2003, nr 108, poz. 1020).

Literatura
1.  Sitarska A.: „Przemoc w rodzinie a mediacja” w: „Prokuratura i Prawo” nr 1, 2006.
2.  Nowakowska U., Kępka A., Chańska W., Kuczyńska S.: „Przemoc w rodzinie a wymiar 

sprawiedliwości”, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2005.
3. Marek A.: „Prawo karne”, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
4.  Grzegorczyk T., Tylman J.: „Polskie postępowanie karne” Lexis Nexis, Warszawa 

2007.
5.  Smyczyński T.: „Prawo rodzinne i opiekuńcze” C. H. Beck, Warszawa 2009.
6.  Rękas A.: „Mediacja i sądownictwo polubowne” oraz Sroka T.: „Zostałem pokrzywdzo-

ny przestępstwem i co dalej?” – publikacja współfinansowana przez U.E. Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Kapitał Ludzki, Warszawa 2010.

7.  Kruk M.: „Instytucja mediacji w sprawach karnych. Badania empiryczne” w: „Palestra 
Pismo Adwokatury Polskiej”, nr 9–10, 2004.

http://bezplatnapomocprawna.pl/obowiązek alimentacyjny – dostęp 16.05.2013 r.
http://kobieta.dziennik.pl/porady-prawne/artykuly/320453ofiary-przemocy/dostęp 
20.05.2013 r.
http://www.niebieska linia. pl/pismo/wydanie/dostępne artykuły K. Krzekotowska 
„Przemoc domowa a spokojne mieszkanie” dostęp 20.05.2013 r.
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/131-przemoc Polanowski J. „Dowody w sprawie 
o znęcanie się” (Niebieska Linia nr 2/2000), dostęp 25.05.2013 r. 

Na stronie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Nie-
bieska Linia”, adres: http://www.niebieskalinia.pl/pomoc/gdzie-szukac-pomocy 
znajduje się wyszukiwarka z adresami instytucji świadczących pomoc dla osób do-
świadczających i świadków przemocy w rodzinie.
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6. Wzory pism procesowych
Poradnik zawiera wzory następujących pism procesowych 
§    Akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego
§    Powództwo cywilne
§    Pozew o alimenty
§    Pozew o podwyższenie alimentów
§    Pozew o eksmisję
§    Pozew o rozwód
§    Wniosek o przydzielenie pełnomocnika
§    Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
§    Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku
§    Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych
§    Sprzeciw od wyroku zaocznego
§    Wniosek powódki o zabezpieczenie dowodu
§    Apelacja
§    Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
§    Wniosek o wszczęcie egzekucji roszczenia o opróżnienie mieszkania/o eksmi-

sję

Uwaga!
Wzory pism procesowych zawierają podstawowe wymogi prawne, natomiast 
uzasadnienia do pism mają charakter przykładowy i mogą być dowolnie mo-
dyfikowane.

Celem opracowania wzorów było umożliwienie wykorzystania ich w praktyce.

ppłk SW w stanie spoczynku Urszula Dudek
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej
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AKT OSKARŻENIA
W SPRAWIE Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO

Warszawa, ............................... 2013 r. 
Sąd Rejonowy w Warszawie
Wydział Karny
(adres)
Oskarżycielka prywatna: Anna Nowak
(adres)
Oskarżony: Krzysztof Nowak
(adres)

Akt oskarżenia
przeciwko Krzysztofowi Nowakowi

oskarżonemu z art. 157 § 2 kodeksu karnego

Oskarżycielka prywatna oskarża Krzysztofa Nowaka o to, że w dniu 24 lute-
go w Warszawie w mieszkaniu nr 44 przy ul. Łódzkiej 21 uderzył ją kijem bejsbo-
lowym w rękę, w związku z czym doznała stłuczenia palca wskazującego prawej 
ręki. Spowodowało to naruszenie czynności narządu ciała na czas do 7 dni.

W związku ze stłuczeniem oskarżycielka była u lekarza, który przepisał jej 
lekarstwo na likwidację bólu i obrzęku palca oraz wystawił zwolnienie z pracy na 
5 dni.

Oskarżycielka była skłonna wybaczyć zachowanie oskarżonego, ale następ-
nego dnia zaczął ją szarpać i używać wulgarnych słów pod jej adresem w obecno-
ści małoletniego syna.

W tej sytuacji oskarżycielka prywatna ma uzasadnione obawy, że oskarżony 
nie zmieni swojego zachowania. Świadkami zdarzenia były koleżanki z pracy Ja-
nina Kubiak i Ewa Banasiak.

Oskarżycielka prywatna wnosi o przesłuchanie w charakterze świadków:
1. Janiny Kubiak zam. ............................................ (dokładny adres)
2. Ewy Banasiak zam. ............................................. (dokładny adres)
W tym stanie rzeczy akt oskarżenia w trybie prywatnoskargowym i wniosek 

o ukaranie oskarżonego jest uzasadniony.

 Własnoręczny podpis
Załączniki:
1. odpis aktu oskarżenia,
2. zaświadczenie lekarskie.
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POWÓDZTWO CYWILNE

Warszawa, ............................... 2013 r. 
Sąd Rejonowy w Warszawie
Wydział Cywilny
(adres)
Powódka: Anna Wiśniewska
(adres)
Pozwany: Jan Wiśniewski
(adres)

Wartość przedmiotu sprawy: 4.000 zł

Pozew o zapłatę
Powódka wnosi o:
1.  zasądzenie od pozwanego Jana Wiśniewskiego na rzecz powódki Anny Wiś-

niewskiej kwoty 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z ustawowymi odset-
kami od dnia ................................. do dnia zapłaty,

2.  zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm 
przepisanych,

3. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,
4. przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powódki.

Uzasadnienie
W dniu ................................. pozwany wywołał awanturę domową, wrócił z pracy zde-

nerwowany i pod wpływem alkoholu. Zaraz po wejściu do mieszkania zaczął krzy-
czeć na powódkę i dzieci. Gdy powódka zwróciła mu uwagę na niestosowne za-
chowanie pozwany podbiegł do niej, zaczął ją szarpać, po czym uderzył ją w twarz 
i popchnął na stojące krzesło. Powódka upadając na podłogę doznała otwartego 
złamania nogi. Ponieważ powódka krzyczała z bólu – rozwścieczyło to pozwane-
go, który także zaczął krzyczeć „milcz, suko” i z całej siły uderzył ją w głowę oraz 
w szczękę. Skutkiem uderzenia było wstrząśnienie mózgu oraz wybicie zęba.

Dzieci wezwały pogotowie ratunkowe, które przewiozło powódkę do szpitala. 
W szpitalu powódka przebywała na leczeniu dwa i pół tygodnia. Po wyjściu ze 
szpitala powódka przebywała na zwolnieniu lekarskim przez 4 tygodnie.

Powódka w wyniku zdarzenia doznała uszczerbku na zdrowiu oraz doznała 
krzywdy i bólu. Na szkodę składają się następujące elementy:
– wstawienie zęba – 300 zł,
– koszty diety w czasie choroby – 400 zł,
–  obniżenie wynagrodzenia za pracę z powodu zwolnienia przez 6 i pół tygodnia 

– 600 zł,
– ból i cierpienie – 1.700 zł.
Dowód:
– przesłuchanie świadków:
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1) Anity Miłek – (adres),
2) Jerzego Króla – (adres),

– zaświadczenie lekarskie i karta leczenia szpitalnego,
– rachunek z prywatnego gabinetu stomatologicznego.

W sprawie pobicia powódki Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga pro-
wadzi śledztwo przeciwko pozwanemu/oskarżonemu o czyn z art. 207 k.k. i wnio-
sła do Sądu Rejonowego w Warszawie akt oskarżenia.
Dowód:
– akta sprawy Sądu Rejonowego Warszawa-Praga, sygn. akt III K 90/2013.
Powódka wezwała pozwanego do dobrowolnej zapłaty odszkodowania pismem 
z dnia ................................. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pozwany do tej 
pory nie zapłacił odszkodowania.
Dowód:
– wezwanie do zapłaty
Wobec powyższego pozew o zapłatę odszkodowania jest uzasadniony.

Własnoręczny podpis
Załączniki:
1. zaświadczenie lekarskie,
2. karta leczenia szpitalnego,
3. rachunek z prywatnego gabinetu stomatologicznego,
4. wezwanie do zapłaty,
5. odpis pozwu.
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POZEW O ALIMENTY

Warszawa, ............................... 2013 r. 
Sąd Rejonowy w Warszawie
Wydział Rodzinny i Nieletnich
(adres)
Powód: małoletni Adam Nowak
reprezentowany przez 
matkę Janinę Nowak
(adres)
Pozwany: Antoni Nowak
(adres)

Wartość przedmiotu sporu: 2.000 zł

Pozew o alimenty
na rzecz małoletniego Adama Nowaka

W imieniu małoletniego Adama Nowaka wnoszę o:
1. zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego Antoniego Nowaka na rzecz 

małoletniego Adama Nowaka kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie 
płatnych do rąk jego matki Janiny Nowak, jako ustawowej przedstawicielki do 
dnia 10. każdego miesiąca z góry, poczynając od ................................. 2013 r. wraz z usta-
wowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat,

2. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie
Małoletni powód jest dzieckiem małżonków Janiny i Antoniego Nowaków, 

urodzonym 4 stycznia 2003 r.
Dowód:
– odpis aktu urodzenia małoletniego powoda,

Pozwany po konflikcie z matką małoletniego powoda otrzymał nakaz opusz-
czenia wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego. Zaprzestał widywania się 
z synem oraz nie płaci regularnie alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego. 
Matka powoda nie wie, czy pozwany pracuje i gdzie pracuje. Pozwany ma dobry 
zawód, bo jest informatykiem.

Obecnie cały ciężar utrzymania i wychowania dziecka Adama Nowaka spo-
czywa na jego matce. Matka zarabia niewiele, pracując jako recepcjonistka w ho-
telu „Jutrzenka” w Warszawie i zarabia miesięcznie 1.600 zł.
Dowód:
– zaświadczenie o zarobkach matki małoletniego,
– przesłuchanie stron.

Dziecko jest uczniem szkoły podstawowej i jego potrzeby są duże, jeśli chodzi 
o wyżywienie, odzież, zakup pomocy szkolnych, lekarstw. Syn choruje na astmę.
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Dowód:
– zaświadczenie lekarskie,
– rachunek z apteki.

W związku z tym, że pozwany nie opiekuje się i nie wychowuje osobiście 
syna powinien przynajmniej brać udział w kosztach jego utrzymania i leczenia 
w kwocie dochodzonej pozwem.

Z tych względów powództwo jest w pełni uzasadnione.

 Własnoręczny podpis
Załączniki:
1. odpis pozwu,
2. odpis aktu urodzenia,
3. zaświadczenie o wynagrodzeniu Janiny Nowak,
4. zaświadczenie lekarskie o chorobie małoletniego powoda,
5. rachunek z apteki.
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POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

Warszawa, ............................... 2013 r. 
Sąd Rejonowy w Warszawie
Wydział Rodzinny i Nieletnich
(adres)
Powód: Marek Kubiak
reprezentowany przez 
matkę Janinę Nowak
(adres)
Pozwany: Jan Kubiak
(adres)

Wartość przedmiotu sporu: 750 zł

Pozew o podwyższenie alimentów
W imieniu małoletniego Marka Kubiaka wnoszę o:
1. podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego Jana Kubiaka wyro-

kiem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia ................................., sygn. akt IV RC 666/10 
na rzecz małoletniego Marka Kubiaka z kwoty 350 zł (słownie: trzysta pięćdzie-
siąt złotych) do kwoty 600 zł (słownie: sześćset złotych) miesięcznie płatnych do 
rąk jego matki Janiny Nowak, jako ustawowej przedstawicielki, do dnia 10 każ-
dego miesiąca z góry, poczynając od ................................. lipca 2013 r. z ustawowymi 
odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat,

2. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,
3. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu 

według norm przepisanych.

Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia ................................. Sąd Rejonowy w Warszawie zasądził od po-

zwanego na rzecz małoletniego powoda urodzonego 14 marca 2004 r. alimenty 
w kwocie 350 zł miesięcznie.
Dowód:
– akta sprawy Sądu Rejonowego w Warszawie, sygn. Akt IV RC 666/10.

Po wydaniu wyroku w powyższej sprawie nastąpiła znacząca zmiana w za-
kresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda oraz wielkości kosztów 
jego utrzymania. Poprawiła się sytuacja materialna pozwanego poprzez wzrost 
jego wynagrodzenia z tytułu pracy. Przed dwoma miesiącami pozwany awanso-
wał na wyższe stanowisko służbowe. Natomiast sytuacja materialna i zdrowotna 
matki powoda uległa istotnemu pogorszeniu.

Z dniem ................................. 2013 r. matka małoletniego powoda została zwolniona 
z pracy z uwagi na likwidację stanowiska pracy w firmie doradczo-podatkowej. 
Obecnie ma status bezrobotnej i otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych. W ostat-
nich dniach u małoletniego powoda stwierdzono stwardnienie rozsiane i wobec 
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tego potrzebuje on pieniędzy na leczenie tej trudnej choroby oraz na specjalną 
dietę. Potrzeby jego znacząco wzrosły.
Dowód:
– pismo z firmy doradczo-podatkowej o zwolnieniu matki powoda z pracy,
– zaświadczenie z urzędu pracy w Warszawie,
– zaświadczenie od lekarza neurologa.

Pozwany zaś osiąga wyższe dochody z tytułu pełnienia służby w Z. K. ...............
.................. na stanowisku kierownika działu .................................. Niedawno zakupił działkę 
na budowę nowego domu.
Dowód:
– zaświadczenie o wysokości uposażenia pozwanego z Z. K. .................................,
– informacja z urzędu skarbowego w Warszawie,
– przesłuchanie stron.

Z powyższych względów uznać należy, że nastąpiła zmiana stosunków mająt-
kowych, dochodowych stron od czasu poprzedniego wyroku w sprawie alimentów 
uzasadniająca żądanie podwyższenia alimentów na rzecz powoda.

 Własnoręczny podpis
Załączniki:
1. odpis pozwu,
2. pismo z firmy doradczo-podatkowej,
3. zaświadczenie z urzędu pracy w Warszawie,
4. zaświadczenie od lekarza neurologa,
5. zaświadczenie o wysokości uposażenia pozwanego z Z. K. w ...................................,
6. informacja z urzędu skarbowego.



PORADNIK – NIE DLA PRZEMOCY 

67

POZEW O EKSMISJĘ

Warszawa, ............................... 2013 r. 
Sąd Rejonowy w Warszawie
Wydział Cywilny
(adres)
Powódka: Anna Wiśniewska
(adres)
Pozwany: Andrzej Wiśniewski
(adres)

Pozew o eksmisję
Wnoszę o:
1. nakazanie pozwanemu, aby opuścił i opróżnił z osób i rzeczy reprezen-

tujących jego prawa lokal mieszkalny oznaczony numerem ............................ położony 
w budynku mieszkalnym oznaczonym numerem ................................, przy ulicy .................

.......................................................... w .................................................................., oraz aby wydał go do rąk po-
woda,

2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm 
przepisanych,

3. wydanie wyroku zaocznego w przypadku nieusprawiedliwionego niesta-
wiennictwa pozwanego,

4. przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda,
5. przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu.

Uzasadnienie
Pozwany od kilku lat znęcał się nad powódką i ich małoletnim synem. Po-

wódka zgłaszała fakt znęcania na policję, ale odwoływała swoje zeznania i nie 
wszczynano spraw karnych. Trwało to do czasu, jak pozwany pobił powódkę 
i nieprzytomną pozostawił samą w domu. W takim stanie znalazł ją syn i zaalar-
mował policję i pogotowie ratunkowe, które przewiozło powódkę do szpitala. 
W szpitalu powódka przebywała na leczeniu 2 miesiące. Poza tym pozwany za-
brał z mieszkania bardzo dużo rzeczy użytkowych. Gdyby nie interwencja syna, 
powódka pozostawiona bez opieki niewątpliwie by zmarła. Po tym incydencie 
pozwany wyprowadził się do swoich rodziców, ale ostatnio powrócił do miesz-
kania i na nowo urządza awantury. W tych sprawach Prokuratura Rejonowa 
Warszawa-Mokotów wszczęła śledztwo, a wobec pozwanego zastosowano dozór 
policyjny.
Dowód:
– akta sprawy Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów sygn. akt II Ds 40/13,
– zaświadczenie z pogotowia ratunkowego,
– karta leczenia szpitalnego,
– przesłuchanie stron.
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Ponieważ powódka obawia się o swoje bezpieczeństwo, a pozwany wykazał się 
rażąco nagannym zachowaniem powództwo o eksmisję pozwanego jest zasadne.

 Własnoręczny podpis
Załączniki:
1. odpis pozwu,
2. zaświadczenie z pogotowia ratunkowego,
3. karta leczenia szpitalnego,
4. akta sprawy prokuratorskiej II Ds 40/13.
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POZEW O ROZWÓD

Warszawa, ............................... 2013 r. 
Sąd Okręgowy w Warszawie
I Wydział Cywilny
Sekcja do Rozpoznawania Spraw
o Rozwód i Separację
(adres)
Powódka: Anna Michalak
(adres)
Pozwany: Karol Michalak
(adres)

Pozew o rozwód
Wnoszę o:
1. rozwiązanie małżeństwa powódki Anny Michalak z pozwanym Karolem 

Michalakiem, zawartego w dniu ................................. w USC w ................................. – numer 
aktu małżeństwa 49 – przez rozwód z winy pozwanego Karola Michalaka,

2. powierzenie powódce Annie Michalak władzy rodzicielskiej nad córką 
................................. urodzoną dnia ................................. w ............................................................,

3. zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania córki 
w kwocie ................................. zł miesięcznie,

4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według 
norm przepisanych.

Ponadto wnoszę o wezwanie na rozprawę świadków:
– Jana Mroza (adres),
– Ewy Mróz (adres),
– Józefa Króla (adres).

Uzasadnienie
Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem USC w ................................. 

w dniu ..................................
Dowód:
– akt małżeństwa stron.
Z małżeństwa tego w dniu ................................. urodziła się córka .................................................
Dowód:
– akt urodzenia córki.

Pożycie małżeńskie stron początkowo było zgodne, jednakże od ................................. 
rozpoczęły się miedzy stronami konflikty. Pozwany z powodu znajomości z nową 
pracownicą w firmie zaczął zaniedbywać żonę i córkę. Ciągle narzekał, wszczynał 
awantury i deprecjonował powódkę, wyśmiewając się z jej pochodzenia i kierował 
pod adresem powódki obelżywe słowa.
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Dowód:
– świadek Ewa Mróz
– świadek Jan Mróz.

Mimo podjętych przez powódkę starań o naprawę pożycia małżeńskiego nie 
doprowadziło to do zamierzonego celu. Pozwany wyprowadził się z domu, a gdy 
wrócił po swoje rzeczy dotkliwie pobił powódkę oraz skopał kota córki. Miało to 
miejsce w obecności sąsiada Józefa Króla.
Dowód:
– zaświadczenie lekarskie,
– świadek Józef Król.

Poza tym pozwany zaprzestał łożyć na utrzymanie córki.
W tych warunkach między stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład poży-

cia małżeńskiego. Utrzymanie tego związku nie leży ani w interesie społecznym, 
ani w interesie dziecka.

Powódka jest funkcjonariuszką SW i pełni służbę na stanowisku ................................. 
w Z. K. ......................................, zarabia miesięcznie 1.800 zł i nie posiada żadnego mająt-
ku.
Dowód:
– zaświadczenie o zarobkach powódki z Z.K. w ..............................................

Pozwany pracuje jako informatyk w firmie reklamowej i zarabia 4.000 zł mie-
sięcznie.
Dowód:
– zaświadczenie o zarobkach pozwanego,
– przesłuchanie stron.

W tej sytuacji względy słuszności przemawiają za tym, ażeby pozwany łożył 
na utrzymanie i wychowanie córki co najmniej 600 zł miesięcznie.

Z uwagi na to, że pozwany nie interesuje się córką i nie ma warunków do jej 
wychowywania, wniosek o powierzenie córki powódce jest w pełni uzasadniony.

 Własnoręczny podpis
Załączniki:
1. odpis pozwu,
2. akt małżeństwa stron,
3. akt urodzenia córki,
4. zaświadczenie lekarskie,
5. zaświadczenie o zarobkach powódki z Z.K.,
6. zaświadczenie o zarobkach pozwanego.

Uwaga! Jeżeli równocześnie z pozwem o rozwód powódka wnosi o zwolnienie od 
kosztów sądowych, należy dołączyć do pozwu: oświadczenie o stanie rodzinnym, 
majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania powódki na druku urzędowym.
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WNIOSEK O PRZYDZIELENIE PEŁNOMOCNIKA

Warszawa, ............................... 2013 r. 
Sąd Rejonowy w Warszawie
Wydział Karny
(adres)
Powódka: Anna Nowak
(adres)
Pozwany/oskarżony: Artur Nowak
(adres)

Wniosek o przydzielenie pełnomocnika z urzędu
Powódka wnosi o:
przydzielenie jej pełnomocnika z urzędu w toczącej się przed Sądem Rejono-

wym w Warszawie sprawie – sygn. akt II K49/13 przeciwko Arturowi Nowakowi 
oskarżonemu o przestępstwo znęcania się oraz zapłatę odszkodowania.

Uzasadnienie
Powódka została pobita przez swojego męża-oskarżonego, wskutek czego 

doznała bardzo poważnych obrażeń ciała. Miesiąc przebywała na leczeniu w szpi-
talu, dlatego przed Sądem Rejonowym Wydział Karny w Warszawie dochodzi 
przeciwko oskarżonemu odszkodowania.

Sytuacja materialna powódki uniemożliwia jej ustanowienie pełnomocni-
ka z wyboru. Jednocześnie powódka zaznacza, że została przez Sąd zwolniona 
z kosztów sądowych.

Powódka uważa, że sprawa o odszkodowanie w procesie karnym jest skom-
plikowana, a oskarżony korzysta z pomocy adwokata, który neguje roszczenie 
powódki.

W związku z powyższym powódka nie jest w stanie samodzielnie prowadzić 
tej trudnej sprawy i pomoc profesjonalnego prawnika jest jej niezbędna.

 Własnoręczny podpis
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WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

Warszawa, ............................... 2013 r. Sąd Rejonowy w Warszawie
Wydział Cywilny
(adres)
Powód: Jan Nogaj
(adres)
Pozwana: Alicja Nogaj
(adres)

Wartość przedmiotu sporu: 2500 zł

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Wnoszę o zwolnienie mnie z kosztów sądowych w sprawie przeciwko Alicji 

Nogaj o zapłatę kwoty 2500 zł.
Uzasadnienie

Nie jestem w stanie uiścić należnych kosztów sądowych bez uszczerbku dla 
utrzymania siebie i swojej rodziny.

Jestem zatrudniony na stanowisku portiera w firmie „ABI” i otrzymuję mie-
sięczne wynagrodzenie w kwocie 1600 zł, co stanowi moje jedyne źródło utrzy-
mania. Mam na utrzymaniu 11-letniego syna. Jego matka Alicja Nogaj odeszła od 
nas i nie łoży na utrzymanie syna, chociaż ma dobrą pracę i nieźle zarabia.

Na dziecko mam zasądzone przez sąd alimenty. Od pięciu miesięcy pozwa-
na nie płaci alimentów, a sprawa, którą jej wytoczyłem przed sądem, dotyczy 
odszkodowania za złamanie mi nosa podczas odwiedzin syna, kiedy to pozwana 
uderzyła mnie parasolem w nos.

Koszty utrzymania lokalu, w którym zamieszkuję z synem wynoszą średnio 
740 zł. Na koszty te składają się:

– czynsz w wysokości 400 zł,
– opłaty za wodę i kanalizację 120 zł,
– opłaty za energię elektryczną 100 zł,
– opłaty za gaz 70 zł,
– opłata za wywóz śmieci 50 zł.
Ponieważ jestem człowiekiem chorym na niedoczynność tarczycy i nadciś-

nienie, kupuję leki za 70 zł miesięcznie. Po odliczeniu tych wydatków pozostałe 
środki wystarczają jedynie na zakup żywności dla mnie i syna oraz najpotrzeb-
niejszej odzieży. W tej sytuacji nie mam możliwości wygospodarowania środków 
na opłatę kosztów sądowych.

Brak zwolnienia od kosztów sądowych uniemożliwi mi dochodzenie moich 
roszczeń odszkodowawczych.

Wobec tego mój wniosek jest uzasadniony.
 Własnoręczny podpisZałączniki:

1. oświadczenie o stanie majątkowym,
2. kserokopie rachunków.
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WNIOSEK O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA WYROKU

Warszawa, ............................... 2013 r. 
Sąd Rejonowy w Warszawie
Wydział I Cywilny
(adres)
Powódka: Anna Wiśniewska
(adres)
Pozwany: Andrzej Nowak
(adres)
sygn. akt I C 208/13

Wniosek powódki o sporządzenie uzasadnienia 
i doręczenie odpisu wyroku

z uzasadnieniem
Wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku, który wydany został w dniu 

12 lutego 2013 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt I C 
208/13 i doręczenie mi odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem.

 Własnoręczny podpis
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ZAŻALENIE NA ODMOWĘ ZWOLNIENIA
OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

Warszawa, ............................... 2013 r. 
Sąd Okręgowy w Warszawie
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Warszawie
Wydział Cywilny
(adres)
Powódka: Anna Nowak
(adres)
Pozwany: Andrzej Nowak
(adres)
sygn. akt I Co 254/13

Zażalenie powódki na postanowienie Sądu Rejonowego 
w Warszawie

z dnia 10 lutego 2013 r. sygn. akt I Co 254/13 
odmawiające powódce zwolnienia od kosztów.

Powódka zarzuca zaskarżonemu postanowieniu błędną ocenę sytuacji w za-
kresie jej dochodów i warunków rodzinnych i wnosi o:

zmianę zaskarżonego postanowienia i zwolnienie powódki od kosztów sądo-
wych w całości lub uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy 
w tym zakresie Sądowi Rejonowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie
W zaskarżonym postanowieniu Sąd Rejonowy w Warszawie stwierdził, że 

powódka jest w stanie ponieść koszty sądowe. Koszty te zdaniem sądu nie są 
wysokie, a powódka, gdy dołoży starań, to jest w stanie zaoszczędzić pieniądze 
przeznaczone na proces.

Powódka twierdzi, że pogląd sądu, iż może ona ponieść koszty sądowe bez 
uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i dzieci jest nieuprawniony.

Powódka ma niskie dochody z tytułu pracy, a trójka dzieci w wieku szkolnym 
wymaga środków na utrzymanie. W związku z uszczerbkiem na zdrowiu powód-
ka ponosi koszty leczenia i diety.

Dochodzone przez powódkę roszczenie o odszkodowanie miało na celu zre-
kompensowanie wydatków związanych z uszczerbkiem na zdrowiu. Zatem powód-
ka nie jest w stanie zaoszczędzić pieniędzy na sfinansowanie kosztów procesu.

Wobec powyższego zażalenie jest uzasadnione.
Własnoręczny podpis

Załączniki:
1. odpis zażalenia,
2. zaświadczenie lekarskie.



PORADNIK – NIE DLA PRZEMOCY 

75

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO

Warszawa, ............................... 2013 r. 

Sąd Rejonowy w Warszawie
Wydział Cywilny
(adres)
Powód: Mieczysław Kubiak
(adres)
Pozwana: Anita Kubiak
(adres)
sygn. akt IIC 472/13

Wartość przedmiotu sporu: 5.000 zł

Sprzeciw od wyroku zaocznego
Wnoszę o:
1) uchylenie wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 2 lu-

tego 2013 r. doręczonego mi 27 lutego 2013 r. i uwzględnienie powództwa,
2) o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm 

przepisanych,
3) zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi 

zaocznemu.

Uzasadnienie
Powód domaga się w pozwie kwoty 2.500 zł wraz z odsetkami i kosztami 

procesu z tytułu odszkodowania za złamaną rękę, którą rzekomo ja mu złama-
łam.

Żądanie powoda jest całkowicie bezzasadne. Owszem doszło między nami 
do szarpaniny, którą nie pierwszy raz wszczął powód. Ale ja szybko od wza-
jemnych przepychanek odstąpiłam. Tymczasem powód odchodząc z miejsca 
szarpaniny potknął się o leżącą na podłodze rurę od odkurzacza, przewrócił się 
i złamał rękę.

Ja z tym nieszczęśliwym zdarzeniem nie mam nic wspólnego. Uważałam, że 
na tą okoliczność wystarczą moje zeznania oraz zeznania świadka Jana Wilnera. 
Nie chciałam w tę sprawę mieszać naszego małoletniego syna.

W tym stanie rzeczy wnoszę o przesłuchanie mojego syna Kamila w charak-
terze świadka przez sąd i tylko jeden raz.
Dowód:
zeznania małoletniego Kamila Kubiaka (adres).

Wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności uzasadniony 
jest tym, że pozwana w trakcie jazdy samochodem do sądu na rozprawę uległa 
wypadkowi skutkiem czego było wstrząśnienie mózgu. Ta sytuacja uniemożliwiła 
jej stawiennictwo do sądu.
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Dowód:
1) zaświadczenie z pogotowia ratunkowego,
2) karta leczenia szpitalnego.

Przedstawione powyżej okoliczności wskazują, że wyrok zaoczny nie jest 
słuszny.

 Własnoręczny podpis
Załączniki:
1. zaświadczenie z pogotowia ratunkowego,
2. karta leczenia szpitalnego,
3. odpis sprzeciwu.
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WNIOSEK POWÓDKI O ZABEZPIECZENIE DOWODU

Warszawa, ............................... 2013 r. 
Sąd Rejonowy w Warszawie
Wydział Cywilny
(adres)
Powódka: Anna Wiśniewska
(adres)
Pozwany: Wiesław Wiśniewski
(adres)

Wniosek powódki o zabezpieczenie dowodu
Wnoszę o:
1) przeprowadzenie – w trybie zabezpieczenia – dowodu z zeznań świadka 

Jana Nowaka, przebywającego w Klinice Onkologicznej w Warszawie przy ul. .........
......................., w celu stwierdzenia przez tegoż świadka, że pozwany Wiesław Wiśniew-
ski będąc w stanie nietrzeźwości używał wobec mnie słów wulgarnych, uderzył 
mnie pięścią w twarz skutkiem czego było wybicie zęba oraz zasinienie twarzy,

2) wezwanie stron na termin do przeprowadzenia dowodu.

Uzasadnienie
W dniu 10 listopada 2012 r. Wiesław Wiśniewski przyszedł do mojego miesz-

kania celem odwiedzin syna. Od wejścia był bardzo poirytowany oraz pod wpły-
wem alkoholu. Używał wobec mnie słów wulgarnych. Kiedy zwróciłam mu uwa-
gę, że nie życzę sobie takiego zachowania podbiegł do mnie i z całej siły uderzył 
mnie pięścią w twarz. W wyniku uderzenia wybity został przedni ząb trzonowy, 
a po paru dniach pojawiło się zasinienie twarzy.

Świadkiem tego zdarzenia był inkasent z gazowni Józef Mak, który może 
zeznać, jaki był przebieg tego zajścia.

W dniu 4 stycznia 2013 r. Józef Mak zachorował i stwierdzono u niego chło-
niaka limfatycznego. Stan jego zdrowia – mimo podjętego leczenia – uległ znacz-
nemu pogorszeniu i prawdopodobnie nie ulegnie poprawie.

Zdaniem lekarzy trzeba liczyć się z najgorszymi konsekwencjami.
Dowód:
– zaświadczenie lekarskie.

Zachodzi uzasadniona obawa, że przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka 
Józefa Maka po wytoczeniu powództwa nie będzie już możliwe. W związku z tym 
konieczne jest jak najszybsze przeprowadzenie dowodu z zeznań tego świadka, 
a żądanie zabezpieczenia dowodu w pełni zasadne.

 Własnoręczny podpis
Załączniki:
1. zaświadczenie lekarskie,
2. odpis wniosku i załącznika.
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APELACJA

Warszawa, ............................... 2013 r. 
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział Karny
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Warszawie
(adres)
Oskarżony: Jan Nowak
(adres)
Oskarżycielka posiłkowa: Anna Nowak
(adres)
sygn. akt C 128/13
Wartość przedmiotu sporu: 2.500 zł

Apelacja oskarżycielki posiłkowej
od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi

z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn. akt C 128/13
Zaskarżam w całości powyższy wyrok, doręczony mi w dniu 18 kwietnia 

2013 r., zarzucając:
błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który 

mógł mieć wpływ na treść wyroku (art. 438 pkt 3 k.p.k.) przez przyjęcie, że doszło 
do popełnienia przestępstwa lekkiego uszkodzenia ciała.

Wskazując na powyższe podstawy apelacji wnoszę:
1) o zmianę zaskarżonego wyroku w całości poprzez przyjęcie, że miało 

miejsce przestępstwo znęcania się
ewentualnie
2) o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej 

instancji do ponownego rozpoznania – przy uwzględnieniu kosztów postępowa-
nia apelacyjnego jako części uiszczonych kosztów procesu.

Uzasadnienie
Sąd pierwszej instancji uznał oskarżonego za winnego popełnienia przestęp-

stwa lekkiego uszkodzenia ciała na szkodę pokrzywdzonej Anny Nowak (art. 157 
§ 2 k.k.), skazując go na 2 lata kary pozbawienia wolności z warunkowym zawie-
szeniem jej wykonania na 2 lata.

W uzasadnieniu wyroku sąd pierwszej instancji ustalił, że zdarzenie pole-
gające na pobiciu mnie kijem bejsbolowym, zwłaszcza uderzenie w rękę w dniu 
13 marca 2013 r. miało charakter incydentalny i zostało zakwalifikowane jako 
uszkodzenie ciała.

Tymczasem sąd nie wziął pod uwagę zeznań świadka Krzysztofa Króla i ma-
łoletniego syna stron, dotyczących zdarzeń, które miały miejsce wcześniej i to 
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dwukrotnie w ich obecności, kiedy doszło do awantur wszczętych przez oskar-
żonego.

Jedna miała miejsce w dniu 14 grudnia i polegała na szarpaniu mnie i próbie 
duszenia.

Druga w dniu 31 grudnia polegała na używaniu wobec mnie słów wulgar-
nych oraz uderzeniu i kopnięciu w nogę.

Sąd skoncentrował się jedynie na zdarzeniu z 13 marca 2013 r. Tymczasem 
moim zdaniem miało miejsce przestępstwo znęcania się (art. 207 k.k.).

Przyjęcie kwalifikacji prawnej przez Sąd pierwszej instancji jest sprzeczne 
z zebranym materiałem dowodowym.

W świetle zebranego materiału dowodowego zachowanie oskarżonego wy-
czerpuje znamiona przestępstwa znęcania się, a nie uszkodzenia ciała.

W tym stanie rzeczy wnioski apelacji są w pełni uzasadnione.

 Własnoręczny podpis
Załączniki:
1. odpis rewizji.
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WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Warszawa, ............................... 2013 r. Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Warszawie
(adres)
Wierzyciele: 
1. Anna Nogaj
2. Dawid Kubiak, 
małoletni reprezentowany przez matkę 
Annę Nogaj jako przedstawicielkę ustawową,
oboje zamieszkali w ........................................... 
(adres)
Dłużnik: Marek Kubiak
(adres)

Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 4 stycznia 

2013 r., sygn. akt C 103/12, opatrzonego klauzulą wykonalności Sądu Rejono-
wego w Warszawie z dnia 12 lutego 2013 r. dłużnik uiścił tylko część należności 
alimentacyjnych.

Wobec tego powinien zapłacić jeszcze do moich rąk na rzecz małoletniego Da-
wida Kubiaka tytułem alimentów po 500 zł miesięcznie za czas od 1 listopada 2012 r. 
płatnych z góry do dnia 10. każdego miesiąca oraz odsetki – 8% od dnia zwłoki.

Ponadto wnoszę o wyegzekwowanie na moją rzecz 500 zł tytułem kosztów 
procesu.

Według posiadanych przeze mnie informacji dłużnik pracuje jako spawacz 
w firmie „Impex” w Warszawie.

Nie znam wysokości jego zarobków.
Załączając wymieniony tytuł wykonawczy, wnoszę:
1) o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę dłużnika, jakie otrzymuje 

on z firmy „Impex” w Warszawie, przez zajęcie podlegającej egzekucji części jego 
wynagrodzenia za pracę – w celu wyegzekwowania kwot i odsetek wymienionych 
we wniosku,

2) o ustalenie oraz o ściągnięcie wraz z egzekwowanym roszczeniem i wypła-
cenie mi kosztów egzekucji według norm przepisanych,

3) o przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia zarobków i stanu ma-
jątkowego dłużnika, a w przypadku ujawnienia innego, poza wynagrodzeniem 
za pracę w „Impexie”, mienia dłużnika podlegającego egzekucji – o zajęcie tego 
mienia i powiadomienie mnie.

 Własnoręczny podpis
Załącznik:
1. tytuł wykonawczy (wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności).
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WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ROSZCZENIA
O OPRÓŻNIENIE MIESZKANIA/O EKSMISJĘ

Warszawa, ............................... 2013 r. 
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Warszawie
(adres)
Wierzyciel: Józef Kubiak
(adres)
Dłużniczka: Anna Kubiak
(adres)

Wniosek o wszczęcie egzekucji roszczenia o opróżnienie 
mieszkania/o eksmisję

Załączając wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 2 maja 2013 r., sygn. 
akt C 412/13 opatrzony klauzulą wykonalności tegoż Sądu z dnia 4 kwietnia 
2013 r., na podstawie którego to wyroku dłużniczka powinna opróżnić mieszka-
nie wierzyciela w Warszawie, wnoszę:

1) o wszczęcie egzekucji przez wezwanie dłużniczki do dobrowolnego opróż-
nienia mieszkania w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu 
– o usunięcie dłużniczki z wyżej określonego mieszkania do mieszkania zastęp-
czego w Warszawie (adres),

2) o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę w firmie „LUX” w War-
szawie w celu ściągnięcia kosztów procesu, zasądzonych na rzecz wierzyciela 
w tytule wykonawczym oraz kosztów postępowania egzekucyjnego według norm 
przepisanych,

3) o zawiadomienie wierzyciela o terminie wyznaczonym do opróżnienia 
lokalu mieszkalnego.

 Własnoręczny podpis
Załącznik:
1. tytuł wykonawczy.
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7. Zakończenie
W Polsce rocznie od siedmiuset tysięcy do niemal miliona kobiet doświadcza 

tylko dwóch rodzajów przemocy: fizycznej i seksualnej. Jeszcze więcej jest tych, 
które doświadczają przemocy psychicznej. Wśród tych kobiet są także funkcjona-
riuszki Służby Więziennej. To dla nich został napisany ten poradnik.

Ofiarami przemocy są też mężczyźni, choć zdecydowanie rzadziej, ale dla 
tych, którzy doświadczają przemocy od najbliższych osób w rodzinie, nie ma to 
przecież większego znaczenia. Mężczyznom trudniej jest fakt przemocy zgłosić 
ze względu na stereotyp roli mężczyzny w rodzinie, czy w społeczeństwie. Oba-
wy niezrozumienia oraz kpin ze strony służb pomagających mogą skutecznie po-
wstrzymywać przed ujawnieniem swojej sytuacji życiowej. Tym bardziej, gdy jest 
się funkcjonariuszem. To dla nich został napisany ten poradnik.

Sprawcami przemocy bywają kobiety, choć dużo częściej są nimi mężczyź-
ni. Statystyki policyjne wskazują, że w 97 przypadkach na 100, to mężczyzna 
jest sprawcą przemocy wobec partnerki. Zachowania przemocowe nie omijają 
również rodzin funkcjonariuszy Służby Więziennej. Specyfika i trudne warunki 
służby mogą z jednej strony zachowania te generować, a z drugiej strony blo-
kować ujawnianie faktów przemocy otoczeniu. To dla nich został napisany ten 
poradnik.

Mamy świadomość, że opisane przez nas drogi wyjścia z przemocy, a zwłasz-
cza istniejące w Polsce rozwiązania prawne są niedoskonałe. Zdarza się i tak, że 
mimo prawidłowej regulacji prawnej jest ono niewłaściwie stosowane, np. przez 
urzędników pomocy społecznej, sędziów, policjantów, prokuratorów czyli ludzi, 
którzy problemem przemocy zajmują się zawodowo. Czasami wynika to z braku 
wrażliwości i wyobraźni, czasami z braku wiedzy, a bywa, że jest spowodowane 
własnymi uświadamianymi lub nieuświadamianymi problemami w tym obszarze 
życia rodzinnego.

Niejednokrotnie zauważa się brak wyczucia i znajomości mechanizmów rzą-
dzących przemocą w rodzinie, przedmiotowe podejście do ofiary, na przykład 
podczas postępowania przygotowawczego lub sądowego. Takie postępowanie 
bardzo łatwo może doprowadzić do powtórnego skrzywdzenia ofiary przemo-
cy, czyli do tzw. wtórnej wiktymizacji. Negatywne zachowania daje się zauważyć 
także wśród lekarzy psychiatrów lub innych specjalizacji, którzy, np. nierzetelnie 
dokumentowali obrażenia ciała i skutki zdrowotne dla ofiary. Konsekwencją tego 
może być wycofanie się ofiary z podjętych prób ratowania siebie i swojej rodziny, 
rezygnacja z walki o godność, a co za tym idzie skazanie siebie i dzieci na życie 
w krzywdzie, strachu, poniżeniu. 

Pomimo świadomości, że działania instytucji mających pomagać ofiarom by-
wają czasami bezskuteczne, a sprawcy dostają wtedy komunikat, że są bezkarni 
– zachęcamy do tego, aby nie rezygnować z praw jakie posiada każdy człowiek, tj. 
prawa do wolności, bezpieczeństwa, spokoju i miłości. 
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Oddając w Wasze ręce ten poradnik jesteśmy przekonane, że uwierzycie 
w to, że ofiary przemocy mają szanse na powrót do normalnego życia, że nie 
muszą doświadczać dalszej przemocy, a dotychczasowi sprawcy przemocy mogą 
prowadzić życie pozbawione symptomów przemocy. 

Być może po jego przeczytaniu podejmiecie tę najważniejszą decyzję w życiu 
i zawalczycie o swoją godność i bezpieczeństwo dla siebie i Waszych dzieci. Być 
może skrywane dotychczas poczucie niemocy przerodzi się w odwagę i w dzia-
łanie, które przyniesie Wam wolność od tyrana. Bo przecież nikt nie chce, by 
przemoc stała się częścią życia rodziny!

Koleżanki i Koledzy ze służby, przekazujemy Wam ten poradnik i jeśli zyska 
on Waszą aprobatę, to Rada ds. Kobiet Służby Więziennej stworzy następną jego 
część dotyczącą przemocy w miejscu pracy, czyli dyskryminacji i mobbingu, po 
to, aby wszystkim nam żyło się lepiej, bezpieczniej i abyśmy byli świadomi swoich 
praw. 

Autorki
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