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Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

odpowiadając na wystąpienie z 9 marca 2022 r. znak: BPS.DKS.KPCPP.0330.8.2022 

dotyczące petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany  

art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, w celu uznania nienarodzonego 

dziecka za pokrzywdzonego przestępstwem znęcania się przez sprawcę przemocy  

nad ciężarną kobietą (P10-78/21), Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje: 

 Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej koordynuje i realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 poz. 1249), aktów 

wykonawczych do ustawy oraz postanowień Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na rok 2022, który został przyjęty Uchwałą Nr 183 Rady Ministrów  

z 21 grudnia 2021 r (MP z 2021 r. poz. 1204).  

Przepisy powyżej przywołanej ustawy,  w art. 2 ust. 2 definiują „przemoc w rodzinie” 

jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa 

lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby  

na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające 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. 

Osobie doznającej przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 3 ustawy,  udziela  

się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: 

 poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego  

i rodzinnego;  

 interwencji kryzysowej i wsparcia; 

 ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym 

przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny 

mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; 

 zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia  

w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

 badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych  

z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym 

przedmiocie; 

 zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego  

do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu 

mieszkania. 

Podstawowym narzędziem, w oparciu o które podejmowane są działania, zarówno  

w stosunku do osób doznających przemocy w rodzinie, jak i do osób tę przemoc stosujących, 

jest procedura „Niebieskie Karty”, określona w przepisach ustawy oraz rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U z 2011 nr 209 poz. 1245). 

Powyższe działania realizowane przez przedstawicieli wszystkich szczebli 

administracji publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi, mają przede 

wszystkim charakter profilaktyczny, ratunkowy i interwencyjny.   

 Realizowane programy profilaktyczne, udzielanie specjalistycznej pomocy, wdrożenie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz poddanie osób stosujących przemoc w rodzinie 

programom korekcyjno-edukacyjnym i psychologiczno-terapeutycznym, mają przede 

wszystkim na celu zatrzymanie przemocy i przywrócenie prawidłowych relacji rodzinnych 

bez koniecznej ingerencji wymiaru sprawiedliwości. 

 Zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone  

są interdyscyplinarnie, zarówno na poziomie samorządów lokalnych, jak i centralnie  



   

we współpracy z resortami, w tym np. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych   

i Administracji czy też Ministerstwem Sprawiedliwości. 

Proponowane przez Autorkę petycji zmiany Kodeksu karnego, leżą w kompetencjach  

Ministerstwa Sprawiedliwości i to ten resort powinien mieć wiodącą rolę w ich opiniowaniu. 

Niemniej jednak wydaje się, że podjęcie decyzji o rozszerzeniu czynów 

penalizowanych wymaga pogłębionych analiz, zwłaszcza w kontekście skutków jakie mogły 

by one rodzić w obrocie prawnym.  

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uważa zatem, że wprowadzenie 

ewentualnych modyfikacji art. 207 Kodeksu karnego wymaga szczególnej rozwagi i oceny 

przede wszystkim pod względem przydatności, celowości i ewentualnych konsekwencji 

wprowadzenia proponowanych zmian.     

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Anna Schmidt 

Sekretarz Stanu 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


