
 

 

 

 

 
K A N C E L A R I A  
S E N A T U  

BIURO ANALIZ,  DOKUMENTACJI   
I  KORESPONDENCJI  

 

P10-78/21 
Data wpływu petycji 27 października 2021 r. 

Data sporządzenia informacji o petycji 25 listopada 2021 r. 

 

 

 

 

PRAWO KARNE 

 

UZNANIE NIENARODZONEGO DZIECKA  

ZA POKRZYWDZONEGO PRZESTĘPSTWEM  

WSKUTEK ZNĘCANIA SIĘ SPRAWCY NAD CIĘŻARNĄ KOBIETĄ 
  

BADK.DPK.133.174.2021 MK 

Warszawa, 29 listopada 2021 r. 



- 2 - 
 

WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Ewelina Starczewska. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą 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. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autorka petycji uważa, że obowiązujące przepisy karne nie uwzględniają prawa 

nienarodzonego dziecka do ochrony przed przemocą stosowaną wobec kobiety ciężarnej. 

Niezbędne jest zaistnienie wtórnej krzywdy dziecka, już po jego urodzeniu, aby uznać je za 

pokrzywdzone przestępstwem określonym w art. 207 k.k.  

Zdaniem wnoszącej petycję, „przepisy prawa dyskryminują prawa dziecka i wyżej 

stawiają prawa sprawcy”, co narusza art. 30, 32 § 1, 38, 40, 71 § 2, 72 § 1 Konstytucji RP. 

Autorka petycji w uzasadnieniu podniosła argument, że jedna z sześciu ofiar przemocy 

domowej to kobieta w ciąży, a dodatkowo w sytuacji wcześniejszego występowania zjawiska 

przemocy w rodzinie okres ciąży zdecydowanie sprzyja jego nasileniu.  

Równie często zdarza się, że matki małych dzieci reagując przeciwko przemocy 

pochodzącej ze strony osoby najbliższej uciekają wraz z dziećmi. W takich przypadkach, sądy 

najczęściej nie uznają dziecka za pokrzywdzonego, umożliwiają niezabezpieczone kontakty  

ze sprawcą bez obecności matki. To z kolei powoduje, że ofiary chcąc chronić dzieci wobec 

niezabezpieczonych kontaktów lub opieki naprzemiennej wracają do sprawców, wycofując 

wcześniej złożone zeznania.  

W opinii wnoszącej petycję, dziecko rodząc się jako ofiara przemocy, pozostaje  

w przemocy (będąc przynajmniej jej świadkiem), co w efekcie przyczynia się do powielania 

pokoleniowego wzorca przemocy.  

STAN PRAWNY: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483 ze zm.) w art. 30 stanowi, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi 

źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie  

i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. 

Zgodnie z art. 38 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi 

prawną ochronę życia. W myśl art. 32 § 1, wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają 

prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 



- 3 - 
 

                                                           
1
 Należy przez to rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy Kodeks karny, a także inną 

osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą. 

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu 

traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych (art. 40). 

Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz 

publicznych, której zakres określa ustawa (art. 71 § 2). 

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od 

organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem  

i demoralizacją (art. 72 § 1). 

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego  

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) w art. 1 

stanowi, że prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej w granicach 

określonych w ustawie. 

Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich 

kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są obowiązane do zapewnienia kobietom 

w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej w szczególności poprzez: opiekę prenatalną nad 

płodem oraz opiekę medyczną nad kobietą w ciąży; pomoc materialną i opiekę nad kobietami 

w ciąży, znajdującymi się w trudnych warunkach materialnych, na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej; dostęp do szczegółowych 

informacji na temat uprawnień, zasiłków i świadczeń przysługujących kobietom w ciąży, 

matkom, ojcom oraz ich dzieciom oraz do informacji dotyczących instytucji i organizacji 

pomagających w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i społecznych, a także 

zajmujących się sprawami przysposobienia (art. 2). 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ((Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1249) w art. 2 ust. 2 definiuje „przemoc w rodzinie” jako jednorazowe albo 

powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 

członków rodziny
1
, 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 dotkniętej przemocą w rodzinie (art. 3) udziela się bezpłatnej pomocy,  

w szczególności w formie:  

– poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego  

i rodzinnego; 

http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)&cm=DOCUMENT
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– 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. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) w art. 115 

§ 11 stanowi, że osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty  

w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, 

a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy lub udziela 

kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego 

nakłania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kto dopuszcza się wskazanego czynu, 

gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety 

ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 152). 

Przestępstwo stypizowane w art. 153 dodatkowo chroni wolność kobiety od przymusu, 

w szczególności zaś jej prawo do macierzyństwa. 

W art. 157a § 1 określono, że sprawca przestępstwa uszkodzenia ciała dziecka poczętego 

lub wywołania rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu podlega karze ograniczenia 

wolności do lat 2. 

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 207 § 1). 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)  

w art. 446
1 

stanowi, że z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych 

przed urodzeniem. 

DZIAŁANIA POWIĄZANE: 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 października 2000 r., sygn. akt WA 37/00, zawarł 

następującą sentencję: „Zadawanie cierpień moralnych, psychicznych osobie pokrzywdzonej 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16798683_art(152)_1?pit=2021-11-17
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16798683_art(152)_1?pit=2021-11-17
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2
 Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. nr 16 w sprawie ustanowienia Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (M. P. poz. 235). 

w celu jej udręczenia, poniżenia lub dokuczenia albo wyrządzenia jej innej przykrości, bez 

względu na rodzaj pobudek nie będzie stanowiło „znęcania się” w rozumieniu art. 207 § 1 k.k. 

skoro nie miały one charakteru działań „dotkliwych” i „ponad miarę”, a więc swą 

intensywnością wykraczających poza granice zwyczajnego naruszenia nietykalności fizycznej, 

znieważenia, poniżenia czy innego naruszenia czci osoby pokrzywdzonej. Kryterium 

podmiotowo-przedmiotowe zachowania się sprawcy, wyczerpującego znamiona czynu 

określonego w przedmiotowym przepisie, na pewno nie może się ograniczać tylko do 

systematyczności lub zwartego czasowo lub miejscowo zdarzenia, jeżeli nie towarzyszy temu 

intensywność, dotkliwość i poniżanie w eskalacji ponad miarę oraz cel przewidziany  

w pojedynczych czynnościach naruszających różne dobra chronione prawem (np. nietykalność 

osobista, godność osobista, mienie).” 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021
2
 –

opracowany na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, w wyniku prac Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 

Celem Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce, poprzez: zintensyfikowanie działań 

profilaktycznych, zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób 

dotkniętych taką przemocą, zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących 

przemoc, zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia 

jakości i dostępności świadczonych usług. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Przepisy prawa karnego chronią życie i zdrowie ludzkie od poczęcia do śmierci. 

Ustalenie początkowej temporalnej granicy ochrony na moment poczęcia, jako zasady  

w polskim porządku prawnym, przejawia się zakazem przerywania ciąży określonym  

w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży.  

Pojęcie „znęcanie się” (usankcjonowane w art. 207 k.k.) oznacza istnienie przewagi 

sprawcy nad osobą pokrzywdzoną, której nie może się ona przeciwstawić lub może to uczynić 

w niewielkim stopniu. Stosunek zależności występuje wtedy, gdy sytuacja jednej osoby 
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(materialna, zdrowotna lub choćby tylko psychiczna) jest uzależniona od sprawcy.  

W tym przypadku pokrzywdzony nie jest zdolny, z własnej woli, przeciwstawić się 

znęcaniu i znosi je z obawy przed pogorszeniem swoich dotychczasowych warunków. 

Stosunek taki może wynikać również z sytuacji faktycznej stwarzającej dla sprawcy 

sposobność znęcania się, przy wykorzystaniu jego przewagi nad słabszym pokrzywdzonym. 

W orzecznictwie karnosądowym podkreśla się, że przestępstwo znęcania się należy do 

kategorii przestępstw wieloczynowych, tj. zachowań powtarzanych przez sprawcę w pewnym 

przedziale czasowym w stosunku do pokrzywdzonego. Istota tego przestępstwa polega  

na jakościowo innym zachowaniu się sprawcy, aniżeli na zwyczajnym znieważaniu  

lub naruszaniu nietykalności cielesnej osoby pokrzywdzonej. Najważniejszą kwestią  

w postępowaniu karnym są dowody. Bez nich nie ma winy, nie ma sprawstwa, nie ma 

możliwości ustalenia odpowiedzialności karnej za czyn. 

Dowodami w sprawie mogą być: świadkowie bezpośredni (w tym małoletnie dzieci 

stron), świadkowie z zasłyszenia (osoby którym mówiono o znęcaniu się), nagrania video  

i audio, wiadomości tekstowe, smsy, e-maile, dokumentacja medyczna (w tym z leczenia 

psychiatrycznego, terapii psychologicznej), dokumentacja fotograficzna obrażeń, obdukcje 

lekarskie, dokumentacja zgromadzona w związku z procedurą niebieskiej karty. 

Postępowanie karne w sprawie przestępstwa z art. 207 k.k. inicjuje złożenie 

zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej, która jest właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania wnoszącego. 


