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Szanowny Panie Ministrze, 

W moim szczególnym zainteresowaniu pozostaje problematyka związana z działaniami 

podejmowanymi na rzecz praw osób pokrzywdzonych przestępstwami, w tym przemocą  

w rodzinie.  

Dlatego też pragnę uprzejmie zwrócić uwagę Pana Ministra na procedurę „Niebieskie 

Karty”, a w szczególności na wzór formularza Niebieska Karta – B „Pouczenie dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie”, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady 

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

formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1245), wydanego na podstawie art 9 d 

ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., nr 

180, poz. 1493 ze zm.).  

W wyżej wskazanym formularzu w części informującej o przestępstwach przeciwko osobom 

bliskim wskazano, że polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim m.in. 

za:   

- „doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub 

podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się 

innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności - art. 197 k.k. (ścigane na wniosek 

pokrzywdzonego); /UWAGA! Przestępstwo to popełnia również małżonek, który dopuszcza się 

zgwałcenia współmałżonka!/”; 
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-   „spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku 

 którego pokrzywdzonym jest osoba najbliższa - art. 157 § 1 i 2 k.k. (ścigane na wniosek  

pokrzywdzonego)”. 

  W tym miejscu podkreślić należy, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów 

Kodeksu karnego przestępstwo zgwałcenia, o którym mowa w art. 197 K. k., ścigane jest  

  z urzędu, albowiem mocą art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 849) uchylony został art. 

205 K. k., który wskazywał, że zainicjowanie postępowania odbywało się na wniosek 

pokrzywdzonego. Przedmiotowa zmiana weszła w życie w dniu 27 stycznia 2014 r.  

W dalszej kolejności zauważyć wypada, że na podstawie art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 10 

czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych 

innych ustaw, został zmieniony tryb ścigania przestępstw z art. 157 § 2 K. k. Na mocy w/w 

przepisu, art. 157 § 4 K. k. otrzymał następujące brzmienie: "Ściganie przestępstwa określonego  

w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 

dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba, że pokrzywdzonym jest osobą najbliższa 

zamieszkująca wspólnie ze sprawcą”. Wskazana nowelizacja weszła w życie w dniu 1 sierpnia 

2010 r. Ponadto, ściganie przestępstwa z art. 157 § 1 K.k. następuje w trybie publicznoskargowym - 

z urzędu.  

Mając na względzie datę wejścia w życie znowelizowanych przepisów, zwracam się  

z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

zostały podjęte i ewentualnie, kiedy zostaną zakończone prace, mające na celu dostosowanie 

wzoru formularza „Niebieska Karta - B” do przytoczonych unormowań Kodeksu karnego. 

 

 Z poważaniem, 

   Podpis na oryginale 


