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Szkolenie pt.: 
 
 

„Bezpieczeństwo pracownika socjalnego  
– jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia.  

Kurs samoobrony”  
    
 
 
 
 
 

Termin realizacji: 2-3 grudzień 2021 r.  
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Zagadnienia szkoleniowe: 

1. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego – definicja.  

2. Pracownik socjalny jako funkcjonariusz publiczny – co z tego wynika?  

3. Tryb zaskarżenia agresora – co i kiedy może zrobić pracownik OPS w przypadku ataku?  

4. Konfrontacja słowna w kontekście problematyki naruszenia dóbr osobistych.  

5. Wyjście w teren do niebezpiecznego klienta a prawa pracownika.  

6. Obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników. 

7. Odpowiedzialność pracodawcy za zdarzenia związane z bezpieczeństwem osobistym pracowników.  

8. Podsumowanie – dyskusja.  

9. KURS SAMOOBRONY – ćwiczenia praktyczne: 

1) podstawy samoobrony; 

2) techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania; 

3) chwyty transportowe – dźwiganie na stawy kończyn górnych;  

4) uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń. 
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Bezpieczeństwo pracownika socjalnego 

– definicja 

 

Wprowadzenie 
 

Analizując zadania zawodowe pracowników socjalnych oraz zaistniałe wobec nich akty 

przemocy towarzyszące wykonywanej przez nich pracy, należy wskazać, że wykonywanie tego 

zawodu niewątpliwie wiąże się z zagrożeniem przemocą fizyczną. 

Mając na względzie fakt, że: 

1) pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariusza 

publicznego (art. 121 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej); 

2) pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług 

społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych, lub w powiatowym centrum pomocy 

rodzinie przysługuje: 

 pomoc psychologiczna w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio 

zagrażających jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami 

służbowymi (art. 121 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej); 

 prawo  do  szkoleń  podnoszących  poziom  bezpieczeństwa osobistego podczas 

wykonywania czynności zawodowych, które przeprowadza pracodawca co najmniej 

raz na 2 lata (art. 121 ust. 2c ustawy o pomocy społecznej), 

przeważająca większość osób mogące wystąpić wobec pracownika socjalnego zagrożenie 

przemocą fizyczną traktuje jako element wpisany w profesję. 

 

Z relacji pracowników socjalnych zasłyszanych podczas spotkań, dyskusji prowadzonych  

w ramach szkoleń doskonalących wynika, że do najczęściej spotykanych zagrożeń związanych  

z przemocą, jaką wobec nich lub ich kolegów/koleżanek z pracy dokonał klient lub osoba 

przebywająca wraz z klientem podczas wykonywania (podejmowania) czynności służbowych, 

należą:  

1. znieważenie, wyrażanie pogardy lub lekceważenie w sposób brutalny (przybierają one 

postać np.: wypowiedzi słownej, w tym posłużenie się wulgarnym obraźliwym słownictwem, 

wykonywaniem obraźliwych gestów, rysunku – np. karykatury, symboli, znaku lub innego 

środka przekazu – np. fotografii, pisma, lub za pomocą internetowych portali 

społecznościowych); 

2. groźby karalne, w tym wypowiadane telefonicznie (np. grożenie śmiercią lub uszkodzeniem 

ciała, grożenie najbliższej rodzinie pracownika socjalnego lub jego kolegom/koleżankom  

z pracy);  

3. ataki fizyczne nie naruszające nietykalności cielesnej (np.: utrudnianie wejścia do 

pomieszczenia – zastawianie wejścia/wyjścia własnym ciałem, blokowanie drzwi, 

uniemożliwianie opuszczenia pomieszczenia – zamknięcie drzwi na klucz, szczucie psem); 
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4. ataki fizyczne naruszające nietykalność cielesną nie powodujące obrażeń ciała 

(popychanie, chwytanie za ręce, chwytanie za części ubioru, szarpanie za ubiór, obchwyty 

ciała - tułowia, głowy, przytrzymywanie, potrącanie łokciem, plucie, oblanie wodą, 

napastowanie seksualne); 

5. ataki fizyczne naruszające nietykalność osobistą powodujące obrażenia ciała (uderzenie, 

kopanie, ciągnięcie za włosy, duszenie, rzucenie w pokrzywdzonego rzeczą, rozpylenie 

gazu, oblanie żrącą cieczą lub gorącą wodą, użycie niebezpiecznego narzędzia); 

 

 

 
Jedna piąta relacjonujących wskazuje doświadczenie tego rodzaju aktów przemocy  
w okresie ostatnich pięciu lat dwie trzecie w ciągu kariery zawodowej trwającej 
powyżej pięciu lat. 
 

 

Zgodnie z aktualnym orzeczeniem Sądu Najwyższego (post. z dnia 24 czerwca 2010r., sygn. 

akt II K 145/10): Zwrot normatywny „narusza nietykalność cielesną” obejmuje, w istocie, wszelkie 

możliwe sposoby ingerencji sprawcy w nietykalność cielesną drugiej osoby, w tym również 

popchnięcie1. Ponadto, wskazuje się, że naruszenie nietykalności cielesnej należy rozumieć jako 

naruszenie integralności cielesnej, które wiąże się z uczuciem przykrości, bólu, poniżenia, 

a może także pozostawić nieznaczne ślady na ciele (sińce, zadrapania lub obrzęk) (wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 18.02.2020 r., sygn. akt I DSK 11/19)2. Wskazać więc należy, że oprócz 

tak oczywistych czynności jak m.in. kopanie, szarpanie, popychanie, uderzenie, wymienić także 

należy następujące czynności, jak np.: oblanie drugiej osoby płynem, oplucie, spoliczkowanie, 

potrącenie kogoś ręką lub barkiem, popchnięcie, ciągnięcie za włosy, przytrzymanie, szarpanie, 

uciskanie, podstawienie nogi, zrzucenie czapki lub okularów, uderzenie rękawiczką, rozbicie 

na ubraniu jajka, obcięcie włosów (nawet „na zero”), ogolenie, szczypanie, kłucie, poklepywanie, 

rzucenie w kogoś jakimś przedmiotem, a nawet według niektórych zaliczać się do tego będzie 

również pocałunek drugiej osoby bez jej zgody (tak m.in. w Komentarzu do Kodeksu karnego 

pod red. W. Wróbla, A. Zolla)3. 

 

 

 

 
Wykonywanie wobec pracownika socjalnego czynności polegających na odwracaniu 
się od niego w innym kierunku, zasłanianiu własnych uszu, gwizdaniu, podnoszeniu 
głosu - nie stanowi przestępstwa. 
 

 

W ustawie o pomocy społecznej nie występuje definicja lub dookreślenie co należy rozumieć 

pod pojęciem „bezpieczeństwo pracownika socjalnego”. Spróbujmy więc zdefiniować to 

pojecie! 

 

                                                           
1 Orzeczenie Sądu Najwyższego (post. z dnia 24 czerwca 2010r., sygn. akt II K 145/10). 
2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.02.2020 r., sygn. akt I DSK 11/19. 
3 Komentarz do Kodeksu karnego pod red. W. Wróbla, A. Zolla. 
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Biorąc pod uwagę najczęściej spotykane zagrożenia związane z przemocą stosowaną 

wobec tej grupy zawodowej „bezpieczeństwo pracownika socjalnego” można spróbować 

(autorsko) zdefiniować – jako: 

 

 

 

 
„Działania mające na celu realizację przez pracownika socjalnego zadań zawodowych 
z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa jego życia, zdrowia i nietykalności 
osobistej”. 
 

 

lub np.: 

 

 

 

 
„Zespół warunków, które powinny być zachowane w zakładzie pracy, aby pracownicy 
socjalni mogli wykonywać swoje zadania bezpiecznie i bez szkody dla życia, zdrowia  
i nietykalności osobistej”. 
 

 

Zadanie do samodzielnego wykonania: 

 

Jeśli masz inne propozycje na stworzenie definicji „bezpieczeństwo pracownika socjalnego” wypisz 

je poniżej: 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pracownik socjalny jako funkcjonariusz publiczny  

– co z tego wynika?  

 

Wprowadzenie 
 

Definicja pojęcia „funkcjonariusz publiczny” została uregulowana w art. 115 § 13 Kodeksu 
karnego i stanowi katalog zamknięty. Ustawodawca przyjął, iż pod pojęciem „funkcjonariusza 
publicznego” należy rozumieć następujące podmioty: 

1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
2. posła, senatora, radnego, 
3. posła do Parlamentu Europejskiego, 
4. sędziego, ławnika, prokuratora, funkcjonariusza finansowego organu postępowania 

przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania 
przygotowawczego, notariusza, komornika, kuratora sądowy, syndyka, nadzorcę sądowego 
i zarządcę, osobę orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie 
ustawy, 

5. osobę będącą pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub 
samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inne 
osoby w zakresie, w którym uprawnione są do wydawania decyzji administracyjnych, 

6. osobę będącą pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu 
terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, 

7. osobę zajmującą kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej, 
8. funkcjonariusza organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo 

funkcjonariusza Służby Więziennej, 
9. osobę pełniącą czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej 

pełnionej dyspozycyjnie, 
10. pracownika międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności 

usługowe.  
Wskazany katalog wydaje się być czytelnym, jednak w praktyce występują wątpliwości czy  
za „funkcjonariusza publicznego” można uznawać pracownika socjalnego, który nie został wprost 
wymieniony w kodeksie karnym.  
 

 

 

Bardzo często przyjmuje się, że pracownicy socjalni zaliczani są do grupy osób 
będących pracownikami administracji rządowej, innego organu państwowego lub 
samorządu terytorialnego, a także innych osób, które uprawnione są do wydawania 
decyzji administracyjnych. Tym samym niesłusznie klasyfikuje się ich w katalogu 
funkcjonariuszy publicznych. 

 
Art. 121 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej stanowi że: „Pracownikowi socjalnemu 

przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych”, co nie oznacza,  
że pracownik socjalny jest funkcjonariuszem publicznym. Korzysta on jedynie z ochrony prawnej 
przysługującej dla funkcjonariuszy publicznych. 
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Analizując przepisy prawne, stwierdzić należy, że z ochrony prawnej przewidzianej dla 
funkcjonariusza publicznego korzystają następujące podmioty: 

1. ratownik medyczny udzielający medycznych czynności ratunkowych lub świadczeń opieki 
zdrowotnej, 

2. lekarz udzielający świadczeń w ramach pomocy doraźnej oraz który wykonuje zawód  
w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie, 

3. pielęgniarka i położna podczas i w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 
4. osoba udzielająca pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
5. pracownik socjalny, zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1876), 
6. nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, 
7. asesor komorniczy, gdy pełni zlecone mu obowiązki zastępcy komornika, bądź prowadzi 

zlecone mu czynności egzekucyjne w trybie art. 138 ustawy o komornikach sądowych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 850), jednakże zdania Sądu Najwyższego nie podziela doktryna, 

8. rachmistrz spisowy w czasie wykonywania obowiązków związanych z narodowym spisem 
powszechnym, 

9. sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli i dzielnic, 
10. pracownicy Poczty Polskiej podczas wykonywania czynności służbowych, 
11. pracownicy ochrony wykonujący zadania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń 

podlegających obowiązkowej ochronie, 
12. adwokat, zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, 
13. radca prawny, zgodnie z ustawą o radcach prawnych, 
14. komisarze wyborczy, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowych, rejonowych  

i terytorialnych komisji wyborczych oraz urzędnicy wyborczy, 
15. członkowie obwodowych komisji wyborczych w trakcie: przebywania w lokalu wyborczym, 

czynności podejmowanych przez obwodową komisję wyborczą oraz przygotowań do prac 
obwodowej komisji wyborczej, 

16. pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, chyba że pełnią wyłącznie czynności 
usługowe, 

17. Operator numerów alarmowych, starszy operator numerów alarmowych, koordynator oraz 
koordynator-trener podczas pełnienia obowiązków służbowych. 

 
Prawidłowe rozumienie pojęcia „funkcjonariusz publiczny” ma istotne znaczenie  

w odniesieniu do przestępstw, które mogą być wobec „funkcjonariuszy publicznych popełniane”. 
Podmioty uznane za „funkcjonariuszy publicznych” podlegają ochronie na podstawie przepisów 
ustawy kodeks karny (Rozdział XXIX Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych 
oraz samorządu terytorialnego) i w związku z tym przestępstwem jest m.in. naruszenie 
nietykalności funkcjonariusza, czynna napaść na funkcjonariusza lub wywieranie wpływu  
na czynności służbowe. 

 
Art. 222 k.k. - [Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza] 
 
§ 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu 
przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.  
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§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby 
do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary,  
a nawet odstąpić od jej wymierzenia. 
 

Art. 223 k.k. - [Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego] 
 

§ 1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub 
innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się 
czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub 
w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10.  
 

§ 2. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku  
na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 
 

Art. 224 § 2 k.k. - [Wywieranie wpływu na czynności służbowe – czynny opór] 
 

§ 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu 
administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.  
 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia 
funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub 
zaniechania prawnej czynności służbowej.  
 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art. 156 § 1 lub  
w art. 157 § 1 (spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia), sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 

Art. 226 k.k. - [Znieważenie funkcjonariusza publicznego] 
 

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas  
i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku.  
 

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby 
do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet 
odstąpić od jej wymierzenia. 
 

Z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub  
w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusz publiczny korzysta również wtedy, 
jeżeli bezprawny zamach na jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego przez niego 
zawodu lub zajmowanego stanowiska (art. 231a). Pracownik socjalny należy zatem do grupy 
zawodów, które otoczone zostały wzmożoną ochroną przed bezpośrednimi atakami ze strony 
innych osób. W związku z tym korzysta on z ochrony przed: naruszeniem nietykalności 
cielesnej, czynną napaścią, znieważeniem oraz wywieraniem wpływu na czynności 
służbowe. 
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Wyjaśnienie:  
 

Zwrot „osoba przybrana do pomocy” jest określeniem nieostrym i z tego powodu trudno 
wskazać dokładnie jakie podmioty mogą zostać w danym przypadku zaliczone do tego grona. 
Jednak wśród przedstawicieli doktryny wskazuje się, że chodzi o takie osoby, które spełniają 
następujące warunki: 

1. są przybrane do konkretnej czynności służbowej – czyli nie chodzi tutaj o osoby, które 
wykonują zawód np. sekretarki sędziego, lecz o takie, które pomagają przy konkretnych 
działaniach służbowych, jak chociażby przy konkretnej interwencji; 

2. działają za zgodą funkcjonariusza publicznego lub zgodnie z jego wolą – funkcjonariusz 
publiczny musi być świadomy tego, że taka osoba mu pomaga, bądź przynajmniej 
akceptować taką pomoc, przy czym takie przyjęcie pomocy może nastąpić w dowolnej 
formie. 

Dopiero spełnienie powyższych warunków umożliwi objęcie osób przybranych do pomocy taką 
samą ochroną, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. 
 
Warto zapamiętać! 
 

 

Zaostrzonej odpowiedzialności karnej podlega osoba, która dopuściła się naruszenia 
nietykalności osobistej pracownika socjalnego. Przestępstwo godzi nie tylko  
w nietykalność cielesną osoby, ale również w powagę reprezentowanego przez nią 
urzędu i realizację zadań publicznych. 
 

 

Szczególną ochroną prawną otacza się również autorytet i godność pracownika 
socjalnego. Karze podlega osoba znieważająca pracownika socjalnego podczas 
wypełniania przez niego obowiązków służbowych lub w związku z nimi. Zniewaga może 
przybierać różne formy (wypowiedzi, obelg, gestów, mimiki, posłużenia się wizerunkiem 
znieważanego), które są uznawane za obraźliwe. 

 
 

Notatki – wyjaśnienia: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 
 

 

S
tr

o
n
a
 1

0
 

Tryb zaskarżenia agresora  
– co i kiedy może zrobić pracownik OPS w przypadku ataku? 

 
Opracowano na potrzeby niniejszego szkolenia na podstawie skryptu pt. „Ochrona prawna 
funkcjonariusza Policji w prawie karnym. Szkoła Policji w Słupsku. 
 
Art. 222 k.k. - [Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza] 
 
Dotyczy: Przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej jako naruszenia integralności cielesnej 
funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku  
z pełnieniem obowiązków służbowych. 
 
Przykładowe zachowanie sprawcy: 
 

Zenon W. (konkubent klientki OPS) podczas wizyty służbowej dokonywanej przez 
pracownika socjalnego w mieszkaniu klientki kopnął wizytującego pracownika socjalnego Andrzeja 
K., za to, że ten zamierzał przeprowadzić wywiad środowiskowy z jego konkubiną obejmujący jej 
trudną sytuację życiową. 
 
Charakterystyka czynu: 
 

Z naruszeniem twojej nietykalności cielesnej mamy do czynienia, jeżeli ktoś uderzy cię ręką, 
popchnie, szarpnie, opluje, zrzuci twoją czapkę lub okulary z głowy, obleje wodą czy 
nieczystościami. Zachowanie sprawcy generalnie nie pozostawia śladów na ciele lub pozostawić 
może jedynie przemijające ślady, np. obrzęk, zadrapanie, zasinienie. Te czynności muszą być 
wykonane podczas pełnienia przez ciebie obowiązków służbowych lub muszą mieć związek  
z pełnionymi czynnościami służbowymi. Nie ma przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej 
pracownika socjalnego, jeżeli do tego naruszenia doszło poza godzinami pracy i bez żadnego z nią 
związku. 
 
Algorytm postępowania: 
 
1. Jeżeli do naruszenia nietykalności cielesnej doszło podczas wykonywania przez ciebie 

obowiązków służbowych, powiadom o tym fakcie dyżurnego jednostki Policji, sporządź zapis 
w notatniku służbowym oraz notatkę urzędową.  

2. Jeżeli na skutek tego przestępstwa doznałeś jakichkolwiek obrażeń ciała, udaj się  
do lekarza, który po badaniu w dokumentacji medycznej opisze powstałe obrażenia. 
Niezależnie od tego możesz udokumentować owe obrażenia w dokumentacji fotograficznej. 
Ewentualnie zawnioskuj o dokonanie oględzin twojego ciała. Zabezpieczone w ten sposób 
dowody na późniejszym etapie postępowania mogą być wykorzystane przez biegłego  
z zakresu medycyny sądowej.  

3. Możesz zabezpieczyć inne dowody, które pozwolą później na skazanie sprawcy, ustal dane 
personalne świadków zdarzenia, sprawdź, czy miejsce, gdzie doszło do zdarzenia, jest objęte 
monitoringiem lub czy osoby, które były na miejscu zdarzenia, nagrały je, np. swoim 
telefonem. Poczynione ustalenia przekaż policjantowi prowadzącemu postępowanie. 



 

 
 

 

S
tr

o
n
a
 1

1
 

4. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co uprawnione organy robią w twojej sprawie, skorzystaj  
z przysługujących ci uprawnień i zapoznaj się z aktami sprawy. Możesz sporządzać odpisy  
i kopie. Jeżeli według twojej oceny nie wszystkie niezbędne czynności zostały wykonane, 
masz prawo złożyć wnioski dowodowe.  

5. Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika oraz brać 
udział w czynnościach postępowania, np. przy przesłuchaniu świadka czy biegłego. Możesz 
również złożyć wniosek o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego.  

6. Jeżeli sprawa zostanie zakończona w niesatysfakcjonujący cię sposób, możesz złożyć 
zażalenie. 

 
Wskazówki – zalecenia: 
 

Jeżeli do zachowań wypełniających znamiona naruszenia nietykalności cielesnej doszło 
poza godzinami służbowymi (gdy nie były przez Ciebie wykonywane żadne czynności służbowe), 
lecz miało to związek z pełnieniem obowiązków pracownika socjalnego, złóż zawiadomienie  
o popełnieniu przestępstwa. Zawiadomienie możesz złożyć pisemnie lub ustnie w jednostce Policji 
lub w prokuraturze. Pamiętaj, że jest to przestępstwo ścigane z urzędu, więc organy ścigania  
w momencie uzyskania informacji o tym przestępstwie są zobowiązane prowadzić postępowanie  
w tej sprawie i dokonywać czynności z urzędu.  
 

Podstawa prawna: 
 
Art. 231a. Z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub  

w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusz publiczny korzysta również 
wtedy, jeżeli bezprawny zamach na jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego przez 
niego zawodu lub zajmowanego stanowiska. 

 
Dla porównania: 

 

Może się zdarzyć, że atak na Twoją osobę nastąpi bez związku z pełnieniem obowiązków 

służbowych np.: 

Zenon W. (konkubent klientki OPS) podczas wizyty służbowej dokonywanej przez pracownika 
socjalnego w mieszkaniu klientki obraził wyzwiskami oraz kopnął wizytującego pracownika 
socjalnego Andrzeja K., za to, że ten kilka dni temu podczas festynu wielokrotnie prosił do tańca 
jego konkubinę. 
 

W takiej sytuacji zarówno przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej jak i przestępstwo 

zniewagi, są tzw. przestępstwami prywatnoskargowymi, co oznacza, że pokrzywdzony musi sam 

złożyć akt oskarżenia do sądu, gdyż prokurator nie ma takiego obowiązku. Co więcej w takich 

sprawach nie jest prowadzone postępowanie przygotowawcze, tzn. że policja i inne organy 

ścigania nie zbierają dowodów co do istnienia przestępstwa. 
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Art. 223 k.k. - [Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego] 
 
Dotyczy: Czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego (czytaj też: lub osobę objętą ochroną 
prawną przysługującą dla funkcjonariuszy publicznych). 
Dopuszczenie się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego to agresywne zachowanie 
zmierzające do wyrządzenia mu krzywdy. Musi zostać dokonane podczas lub w związku  
z pełnieniem obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego oraz wspólnie  
i w porozumieniu z inną osobą lub przy użyciu broni palnej, noża lub innego podobnie 
niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego. 
 
Przykładowe zachowanie sprawcy: 
 

Do siedzących na ławce mężczyzn (przed domem klienta OPS), wśród których siedział 
klient, podszedł pracownik socjalny Jarosław A. i poprosił o rozmowę z klientem bez osób 
postronnych w jego miejscu zamieszkania. Jeden z siedzących na ławce mężczyzn Paweł J. wyjął 
nóż i rzucił się z nim na pracownika socjalnego Jarosława A. Pracownik socjalny obezwładnił 
napastnika i nie doznał żadnych obrażeń ciała. 
 
Charakterystyka czynu: 
 

Z czynną napaścią na pracownika socjalnego (jako objętego ochroną przewidzianą dla 
funkcjonariusza publicznego) mamy do czynienia, jeżeli ktoś działający wspólnie i w porozumieniu 
z inną osobą lub sam, ale używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego 
przedmiotu albo środka obezwładniającego, zmierza do wyrządzenia ci krzywdy, np. zamachnięcie 
się na ciebie celem zadania ciosu nożem czy siekierą, tulipanem, próba skaleczenia żyletką, 
zadawanie ciosów przez co najmniej dwóch sprawców (strona atakująca zawsze posiada 
przewagę liczebną, przy czym strona atakowana nie dąży aktywnie do starcia, a co najwyżej broni 
się przed atakiem). Atak na pracownika socjalnego nie musi być skutkowy, tzn. nie musisz odnieść 
żadnych obrażeń, ponieważ zdążyłeś się uchylić, odskoczyć lub zrobić unik.  
Podobnie jak w przypadku przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej czynności te muszą 
być wykonane podczas pełnienia przez ciebie obowiązków służbowych lub muszą mieć związek  
z tymi czynnościami służbowymi. Nie ma przestępstwa czynnej napaści na pracownika socjalnego, 
jeżeli doszło do niej poza godzinami pracy i bez żadnego z nią związku.  
 
Definicje – Wyjaśnienia: 
 

 

Czynna napaść to przestępstwo polegające na agresywnym zachowaniu zmierzającym  
do naruszenia nietykalności cielesnej lub do uszkodzenia ciała osoby podlegającej 
szczególnej ochronie. 

 
Algorytm postępowania: 
 
1. Jeżeli do czynnej napaści doszło podczas wykonywania przez ciebie obowiązków służbowych, 

powiadom o tym fakcie dyżurnego jednostki Policji, sporządź zapis w notatniku służbowym 
oraz notatkę urzędową.  
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2. Jeżeli do zachowań wypełniających znamiona tego przestępstwa doszło poza godzinami 
służbowymi (gdy nie były przez Ciebie wykonywane czynności służbowe), lecz miało  
to związek z pełnieniem obowiązków pracownika socjalnego, złóż zawiadomienie  
o popełnieniu przestępstwa. Zawiadomienie możesz złożyć pisemnie lub ustnie  
w jednostce Policji lub w prokuraturze. Jest to przestępstwo ścigane z urzędu, a zatem organy 
ścigania w momencie uzyskania informacji o nim są zobowiązane prowadzić postępowanie  
w tej sprawie i dokonywać czynności z urzędu.  

3. Jeżeli na skutek tego przestępstwa doznałeś jakichkolwiek obrażeń ciała powinieneś udać się 
do lekarza, a uzyskaną dokumentację medyczną dostarczyć prowadzącemu postępowanie.  

4. Możesz sfotografować swoje obrażenia, ponieważ taka dokumentacja będzie pomocna 
biegłemu z zakresu medycyny sądowej przy wydawaniu opinii. Mogą też być dokonane 
oględziny twojego ciała.  

5. Pamiętaj, że jako pokrzywdzony masz obowiązek poddać się oględzinom i badaniom 
niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli  
od stanu zdrowia zależy karalność czynu.  

6. Możesz zabezpieczyć inne dowody, które pozwolą później na skazanie sprawcy, ustal dane 
personalne świadków zdarzenia, sprawdź, czy miejsce, gdzie doszło do zdarzenia, jest objęte 
monitoringiem lub czy osoby, które były na miejscu zdarzenia, nagrały je, np. swoim 
telefonem. Poczynione ustalenia przekaż policjantowi prowadzącemu postępowanie. 

7. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co uprawnione organy robią w twojej sprawie, skorzystaj  
z przysługujących ci uprawnień i zapoznaj się z aktami sprawy.  

8. Możesz sporządzać odpisy i kopie. Jeżeli według twojej oceny nie wszystkie niezbędne 
czynności zostały wykonane, masz prawo złożyć wnioski dowodowe.  

9. Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika oraz brać 
udział w czynnościach postępowania, np. przy przesłuchaniu świadka czy biegłego. Możesz 
również złożyć wniosek o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. 

10. Jeżeli sprawa zostanie zakończona w niesatysfakcjonujący cię sposób możesz złożyć 
zażalenie. 

 
Art. 224 § 2 k.k. - [Wywieranie wpływu na czynności służbowe – czynny opór] 
 
Przestępstwo czynnego oporu to stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia 
funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. 
 
Przykładowe zachowanie sprawcy:  
 
Podczas wizyty domowej u klienta OPS Michała D., ten wytrącił z rąk pracownikowi socjalnemu 
Janinie B. teczkę z dokumentami, po czym bił ją pięściami po całym ciele  
i kopał krzycząc „już ja Cię załatwię”. 
 
Charakterystyka czynu: 
 

Sprawca tego przestępstwa stosując wobec pracownika socjalnego przemoc lub groźbę 
bezprawną, wywiera na niego presję i zmusza go wbrew jego woli do wykonania lub zaniechania 
prawnej czynności służbowej. Przemoc to wszelkiego rodzaju formy użycia siły fizycznej. Przemoc 
może mieć charakter bezpośredni i być skierowana na osobę, w tym wypadku ciebie.  
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Algorytm postępowania: 
 
1. Jeżeli do czynnego oporu doszło podczas wykonywania przez ciebie obowiązków służbowych, 

powiadom o tym fakcie dyżurnego jednostki Policji, sporządź zapis w notatniku służbowym 
oraz notatkę urzędową. Jest to przestępstwo ścigane z urzędu, a zatem organy ścigania w 
momencie uzyskania informacji o nim są zobowiązane prowadzić postępowanie w tej sprawie  
i dokonywać czynności z urzędu. 

2. Jeżeli na skutek tego przestępstwa doznałeś jakichkolwiek obrażeń ciała, powinieneś udać się 
do lekarza, a uzyskaną dokumentację medyczną dostarczyć prowadzącemu postępowanie.  

3. Możesz sfotografować swoje obrażenia, ponieważ taka dokumentacja będzie pomocna 
biegłemu z zakresu medycyny sądowej przy wydawaniu opinii. Mogą być dokonane oględziny 
twojego ciała.  

4. Pamiętaj, że jako pokrzywdzony masz obowiązek poddać się oględzinom i badaniom 
niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli  
od stanu zdrowia zależy karalność czynu. 

5. Możesz zabezpieczyć inne dowody, które pozwolą później na skazanie sprawcy, ustal dane 
personalne świadków zdarzenia, sprawdź, czy miejsce, gdzie doszło do zdarzenia, jest objęte 
monitoringiem lub czy osoby, które były na miejscu zdarzenia, nagrały je, np. swoim 
telefonem. Poczynione ustalenia przekaż policjantowi prowadzącemu postępowanie. 

6. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co uprawnione organy robią w twojej sprawie, skorzystaj  
z przysługujących ci uprawnień i zapoznaj się z aktami sprawy. Możesz sporządzać odpisy  
i kopie. Jeżeli według twojej oceny nie wszystkie niezbędne czynności zostały wykonane, 
masz prawo złożyć wnioski dowodowe. 

7. Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika oraz brać 
udział w czynnościach postępowania, np. przy przesłuchaniu świadka czy biegłego. Możesz 
również złożyć wniosek o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. 

8. Jeżeli sprawa zostanie zakończona w niesatysfakcjonujący cię sposób, możesz złożyć 
zażalenie. 

 
Ze względu na zagrożenia przemocą fizyczną z jakimi mogą spotkać się zarówno 

funkcjonariusze publiczni organów powołanych do ochrony bezpieczeństwa publicznego, jak 
również przedstawiciele innych zawodów określanych jako podwyższonego ryzyka ustawodawca 
nadał im uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego, a nawet broni palnej. (Są 
to tzw. osoby uprawnione).  
 
Jednym z celów stosowania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej jest: 

1. odparcie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność 
uprawnionego lub innej osoby; 

2. przeciwdziałanie czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie 
lub wolność uprawnionego lub innej osoby. 

 
Środkami przymusu bezpośredniego w omawianym przypadku są m.in.: 

1. siła fizyczna w postaci technik: transportowych; obrony; obezwładnienia; 
2. kajdanki zakładane na ręce; 
3. pałka służbowa; 
4. pies służbowy; 
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5. chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji 
obezwładniających; 

6. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. 

Do stosowania środków przymusu i broni palnej uprawnieni są: 
 

1. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;  
2. funkcjonariusze Agencji Wywiadu;  
3. funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa;  
4. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;  
5. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego;  
6. strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej;  
7. strażnicy Państwowej Straży Rybackiej;  
8. funkcjonariusze Policji;  
9. funkcjonariusze i żołnierze Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 
10. funkcjonariusze Służby Więziennej;  
11. funkcjonariusze i żołnierze Służby Wywiadu Wojskowego;  
12. strażnicy straży gminnych (miejskich);  
13. funkcjonariusze Straży Granicznej;  
14. strażnicy Straży Leśnej;  
15. funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej;  
16. funkcjonariusze straży ochrony kolei;  
17. funkcjonariusze Straży Parku;  
18. żołnierze Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów porządkowych;  
19. kwalifikowani pracownicy ochrony uprawnieni do użycia lub wykorzystania środków 

przymusu; 
20. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego; 
21. członkowie służby porządkowej imprez masowych;  
22. pracownicy zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich lub młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych. 
 
Pozostałe osoby niezależnie od pełnionej funkcji lub wykonywania zawodu (w tym pracownicy 
socjalni) nie posiadają prawa do stosowania środków przymusu bezpośredniego. Co nie oznacza 
że są całkowicie bezbronne! Obrona przed bezprawnym zamachem (atakiem) jest prawem 
gwarantowanym przez obowiązujący w Polsce Kodeks karny.  
 

 

Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, 
bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem (art. 25 § 1 kk.). 

 
Każdy może bronić prawa przed bezprawiem. Działanie w obronie koniecznej jest więc 

działaniem prawnym.  
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W wielu orzeczeniach dotyczących obrony koniecznej, wyrażona została zasada, że prawo 
nie powinno ustępować przed bezprawiem.  
Przykłady: 

 

 

„Instytucja obrony koniecznej ma na celu nie tylko ochronę dobra bezprawnie  
i bezpośrednio zaatakowanego, ale również kształtowanie zasady, że prawo nie 
powinno ustępować przed bezprawiem”.4 

 

„Osoba napadnięta nie ma obowiązku ani ratowania się ucieczką, ani ukrywania się 
przed napastnikiem, lecz ma prawo odeprzeć zamach wszelkimi dostępnymi środkami, 
które w konkretnej sytuacji są konieczne do zmuszenia napastnika, by zaprzestał 
kontynuacji zamachu”.5 

 

„Uprawniony do obrony przed bezprawnym, bezpośrednim atakiem na jakiekolwiek 
jego dobro nie ma żadnej powinności ustępowania przed atakiem, w tym i uciekania 
przed napastnikiem. Od napadniętego zależy więc, czy zechce się bronić, używając 
środków niezbędnych do odparcia ataku”.6 

 

„Działającemu w obronie koniecznej wolno użyć takich środków, które są niezbędne 
do jego odparcia. Użycie, zwłaszcza z umiarem, niebezpiecznego narzędzia nie może 
być uznane za przekroczenie granic obrony koniecznej, jeżeli odpierający zamach nie 
rozporządzał wówczas innym, mniej niebezpiecznym, ale równie skutecznym środkiem 
obrony, a z okoliczności zajścia, zwłaszcza z przewagi po stronie atakujących  
i sposobu ich działania wynika, że zamach ten zagrażał życiu lub zdrowiu 
napadniętego”.7 

 

„Nie można nikomu odmówić prawa do tego, by trzymał napastnika na odległość za 
pomocą takiego przedmiotu, jaki się nadarzy, choćby napastnik atakował gołymi 
rękami. Napadnięty bowiem nie ma obowiązku wdawać się w bijatykę z napastnikiem  
i narażać się na ciosy po to, by podjętej przez siebie obronie przed bezpośrednim 
bezprawnym zamachem nadać formę wyrównanego pojedynku.”8 

 

„Złapanie przez oskarżoną za nóż, który był jedynym przedmiotem mogącym 
powstrzymać napastnika, nie może być potraktowane jako użycie niewspółmiernego 
środka obrony. Z istoty bowiem samej obrony koniecznej wynika, iż przeciwdziałanie, 
którym odpiera się realny, bezprawny zamach, aby osiągnęło swój cel, musi być 
skuteczne. Skuteczność taka zachodzi wówczas, kiedy przeciwdziałanie zawiera  
w sobie element przewagi nad omawianym bezprawnym działaniem.”9 

 

                                                           
4
 Regułę tę wyraził wprost Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lipca 1973 r. 

5
 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1973 r. IV KR 153/73. 

6
 Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 2 września 2014 r. II K 125/13. 

7
 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 1974 r., VI KRN 34/74, OSNKW 1974, z. 11, poz. 198. 

8
 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1976 r. III KR 21/76. 

9
 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 października 1998 r. II AKa 53/98. 
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„(...) instytucja obrony koniecznej pozwala na użycie każdego niezbędnego środka 
obrony w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie, 
zaś rodzaj użytego narzędzia nie może przesądzać o przekroczeniu tej obrony, jeżeli 
odpierający zamach nie rozporządzał innym mniej niebezpiecznym narzędziem”.10 

 

„Sam bowiem sposób obrony przed bezpośrednim, bezprawnym zamachem, choćby 
polegał na zadaniu napastnikowi wielu ciosów z użyciem niebezpiecznego narzędzia, 
nie traci cech współmierności do niebezpieczeństwa takiego zamachu i nie świadczy  
o przekroczeniu granic obrony koniecznej, jeżeli ocena całokształtu okoliczności 
składających się na jego niebezpieczeństwo prowadzi do wniosku, że zagrażał on 
życiu lub zdrowiu napadniętego, który nie dysponował innym skutecznym sposobem 
odparcia zamachu”.11 

 

„Działający w obronie koniecznej może użyć takich środków, jakie uważa  
w konkretnych okolicznościach za niezbędne dla odparcia zamachu. Mogą być nimi 
nawet niebezpieczne narzędzia (...)”.12 

 

„Działający w obronie koniecznej nie ma obowiązku informować napastnika, że będzie 
się bronił, w szczególności używając noża. Przyjęcie takiego warunku obrony 
praktycznie przekreślałoby prawo do obrony osoby napadniętej, gdyż stawiałoby  
w uprzywilejowanej sytuacji napastnika, który przecież zwykle nie ostrzega 
napadniętego, że będzie go atakował”.13 
 

 

„Każda osoba zaatakowana i broniąca się przed atakiem ma prawo użyć takiego 
przedmiotu, który pomoże i zapewni jej jego odparcie, nawet w takiej sytuacji,  
gdy atakujący posługuje się jedynie rękami. Dopuszczalne jest więc posłużenie się 
niebezpiecznym narzędziem, na przykład nożem, nawet wtedy, jeżeli napastnik używa 
tylko siły fizycznej, a napadnięty nie dysponuje innym środkiem obrony. Trzeba w tym 
miejscu jednoznacznie stwierdzić, że każda osoba atakując dobro chronione prawem, 
a przede wszystkim dopuszczając się zamachu na zdrowie lub życie napadniętego 
musi liczyć się z obroną z jego strony, czyli taką, która będzie konieczna do odparcia 
zamachu i w związku z tym powinna liczyć się z każdą konsekwencją, jak może 
nastąpić, nawet z ryzykiem doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czy nawet 
utratą życia. Sama śmierć napastnika nie może świadczyć o przekroczeniu granic 
obrony koniecznej”.14 

 

„(…) osoba postronna, która nie angażuje się po stronie którejkolwiek z biorących 
udział w bójce (...), stara się jej zapobiec w jakikolwiek sposób, (np. przez rozdzielenie 
bijących się, odebranie im niebezpiecznych narzędzi, rozpędzenie ich itp.), działa  
w obronie koniecznej. Natomiast nie działa w obronie koniecznej ten, kto włącza się  
do bójki w celu przyjścia z pomocą jednemu z jej uczestników, bo włącza się do bójki 
w celu powiększenia kręgu bijących się osób, potęgując w ten sposób 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia uczestników”.15 

                                                           
10

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 1980 r. (V KRN 168/80). 
11

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1982 r. (II KR 8/82). 
12

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 09 kwietnia 2002 r. (IV KKN 289/99). 
13

 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 czerwca 2006 r. (II AKa 85/06). 
14

 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2007 r. (II AKa 168/07). 
15

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2009 r. IV KK 397/08. 
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Prawo do odpierania zamachu reguluje też Kodeks cywilny, co jest istotne w przypadku 
ewentualnych roszczeń „poszkodowanego” wobec agresora: 
 

 

Kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach 
na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny  
za szkodę wyrządzoną napastnikowi (art. 423 k.c.). 

 
Przekroczenie obrony koniecznej – zwolnienie z odpowiedzialności: 
 

Art. 25 § 2 k.k. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności  
gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd 
może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. 
 

Art. § 2a k.k. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając 
zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich 
ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba  
że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące. 
 

Art. § 3 k.k. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem 
strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. 
 

Środki obrony wykorzystywane w samoobronie 

 
Środki obrony wykorzystywane w samoobronie to zespół czynności i środków, jakie osoba 

zaatakowana (zagrożona) może stosować wobec napastnika (przestępcy) w przypadku 
konieczności: 

1. odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie, 
2. spowodowania zaniechania przemocy fizycznej (odparcia naruszania nietykalności 

fizycznej), 
3. przeciwstawienia się rabunkowi (np. kradzieży torebki, telefonu lub sprzętu służbowego 

niejednokrotnie połączonej z użyciem przemocy), 
4. przeciwdziałania bezprawnemu niszczeniu mienia będącego czyjąś własnością, 
5. naruszenia miru domowego. 

Do najczęściej stosowanych fizycznych środków w samoobronie należą: 
 

1. siła fizyczna w postaci technik: 
o ataku; 
o obrony; 
o obezwładnienia, 

2. techniczne środki, przedmioty i urządzenia produkowane i udostępniane w ogólnodostępnej 
sprzedaży, jako służące do samoobrony, na które nie jest wymagane pozwolenie na ich 
posiadanie, użycie oraz wykorzystanie, np.: 
o chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji 

obezwładniających (gaz pieprzowy); 
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o przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej 
(paralizator elektryczny o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA); 

o pałka teleskopowa; 
o inne np.:  

 broń na kule gumowe, 
 kubotan, 
 długopis taktyczny, 
 przedmioty codziennego użytku, których zastosowanie wobec napastnika przyniesie 

skutek odparcia przemocy fizycznej (zagrożenia). 

Techniki ataku: 

• polegają przede wszystkim na zadawaniu przez osobę broniącą się uderzeń polegających na 

zadawaniu ciosów lub kopnięć w różne części ciała przeciwnika. 

Techniki obrony: 

• polegają na stosowaniu przez osobę broniącą się technik samoobrony polegających na 

ochronie przed atakiem napastnika szczególnie z użyciem niebezpiecznych przedmiotów, 

takich jak np.: nóż, pałka, kij, pręt metalowy, butelka, siekiera itp.  

Techniki obezwładnienia: 

 polegają na pozbawieniu swobody ruchów napastnika, powodując jednocześnie jego 

krótkotrwałe unieruchomienie. 

 

Co do zasady: W przypadku gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków obrony podczas 

samoobrony: 

1. nastąpiło zranienie osoby; 

2. wystąpiły inne widoczne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby; 

3. nastąpiła śmierć osoby; 

4. nastąpiło zniszczenie mienia; 

5. nastąpiło zranienie lub śmierć zwierzęcia, 

jesteśmy obowiązani do podjęcia czynności (chyba, że nie jest to możliwe ze względu na 

okoliczności zdarzenia): 

1. zabezpieczenia miejsce zdarzenia, także przed dostępem osób postronnych; 

2. ustalenia świadków zdarzenia; 

3. powiadomienia o zdarzeniu właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji. 

 

 

W przypadku gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków obrony nastąpiło 

zranienie osoby lub wystąpiły inne widoczne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej 

osoby, należy udzielić jej niezwłocznie pierwszej pomocy, a w razie potrzeby zapewnić 

wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne 

czynności ratunkowe. 
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Osoba broniąca się może odstąpić od udzielenia pierwszej pomocy, w przypadku gdy 
zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

1) udzielenie tej pomocy może zagrozić życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu osoby 
broniącej się lub innej osoby; 

2) udzielenie pomocy osobie poszkodowanej zostało zapewnione przez inne osoby 
lub podmioty zobowiązane do jej udzielenia. 

 

W przypadku odstąpienia od udzielenia pierwszej pomocy lub gdy osoba poszkodowana 

sprzeciwia się udzieleniu tej pomocy należy zapewnić wezwanie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne czynności ratunkowe. 

 

Osoba broniąca się nie może odstąpić od zapewnienia udzielenia medycznych 
czynności ratunkowych kobiecie ciężarnej, wobec której użyła środków obrony. 

 
 
Notatki – wyjaśnienia: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Konfrontacja słowna w kontekście  

problematyki naruszenia dóbr osobistych  
 

Najczęściej do nadużycia słowa a jednocześnie do naruszenia dóbr osobistych dochodzi  

w sytuacji konfliktu. Gdy wzajemna lub jednostronna niechęć czy emocje wymykają się spod 

kontroli nie trudno o użycie obraźliwych słów lub sformułowań, które stawiają ich adresata  

w niekorzystnym świetle, często bez oparcia w faktach jak i bez obiektywnego uzasadnienia. 

Roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych można dochodzić zarówno na drodze cywilnej jak  

i karnej, z oskarżenia prywatnego, warto jednak zacząć taką procedurę od wystosowania 

wezwania do sprawcy naruszenia do zaprzestania naruszania dóbr osobistych w określony sposób 

oraz do przeproszenia osoby pokrzywdzonej. 

Pamiętać należy, że znieważenie pracownika socjalnego stanowi czyn z art. 226 k.k.  

 

Art. 226 k.k. - [Znieważenie funkcjonariusza publicznego] 
 
Znieważenie funkcjonariusza publicznego to okazanie mu pogardy lub uwłaczanie jego godności, 
podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. 
 

Przykładowe zachowanie sprawcy: 
 
Podczas wizyty w ośrodku pomocy społecznej klient OPS Maciej B., który nie uzyskał tego,  
jak twierdził – co mu się należało, wyzywał obsługującego go pracownika socjalnego,  
jak również innych pracowników socjalnych od baranów, przygłupów i pajaców.  
 

Charakterystyka czynu: 
 

Znieważenie jest wyrażeniem pogardy lub lekceważenia w sposób brutalny. Będzie to każde 
zachowanie, które zawiera w sobie wyraźne zaprzeczenie uznania autorytetu władzy czy 
pełnionego urzędu.  

Pojęcie zniewagi mieści w sobie rozmaite rodzaje zachowań, których wspólną cechą jest to, 
że wyrażają pogardę dla godności drugiego człowieka. Chodzi tu o coś więcej niż tylko brak 
okazania szacunku w stosunku do pracownika socjalnego. Nie można zaliczyć do zachowań 
znieważających np. okazania lekceważenia przez założenie nogi na nogę, odwrócenie się w innym 
kierunku, zasłanianie uszu, gwizdanie itd. 
Szeroki zakres czynności pracownika socjalnego, a w rezultacie także zachowań pracowników 
socjalnych w trakcie wypełniania obowiązków służbowych, wywołuje niejednokrotnie wiele emocji. 
Mogą one znaleźć swoje odzwierciedlenie w postępowaniu człowieka i przybierać różne środki 
wyrazu, przy czym dla odpowiedzialności karnej sprawcy jest obojętne, jakimi się posłużył podczas 
dokonania przestępstwa. 
 
Znieważenie może przybrać postać np.: 

1) wypowiedzi słownej (posłużenie się wulgarnym słownictwem), 
2) gestu, 
3) rysunku (karykatura), 
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4) symboli, znaku lub innego środka przekazu (fotografia), 
5) pisma, jak również strony w Internecie. 

 
Znieważenie pracownika socjalnego realizuje znamiona określone w art. 226 § k.k. tylko 

wtedy, gdy zostało dokonane podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Oba 
warunki muszą być spełnione łącznie.  
„Podczas” oznacza zbieżność czasową i miejscową zachowania sprawcy i wykonywania 
obowiązków służbowych przez pracownika socjalnego. Nie jest ono uzależnione od wykonywania 
ich w godzinach urzędowania, lecz od istoty samych czynności, a także tego, czy formalnie 
wchodzą one w zakres działania pracownika socjalnego, który w charakterze organu publicznego 
te czynności wykonuje. 
Pracownicy socjalni wykonują obowiązki służbowe, nie tylko przebywając biurze w ośrodku 
pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie. 
Najczęściej czynności służbowe realizowane są w terenie. W związku z tym miejscem pracy 
będzie również ulica, pojazd służbowy, a nawet mieszkanie klienta, w którym wykonują oni swoje 
czynności służbowe. W tym czasie podlegają ochronie zawartej w art. 226 § 1 k.k., pod 
warunkiem, że muszą pełnić obowiązki służbowe. Nie wolno przy tym zapominać, że termin 
„obowiązki” użyty przez ustawodawcę jest pojęciem o szerszym znaczeniu niż „czynność” i nie 
należy ich używać jako synonimów. 
 
Algorytm postępowania: 
 

Waga pełnionego przez ciebie urzędu oraz wykonywanych przez ciebie obowiązków 
służbowych połączona jest z prestiżem społecznym. Na tobie oraz na twoich przełożonych 
spoczywa obowiązek dbania o ten stan.  
1. W przypadku skierowania wobec ciebie zniewagi dokonaj analizy jej treści.  
2. Ustal, kto ją wypowiedział, czy naruszyła autorytet urzędu oraz przede wszystkim, czy 

wyczerpuje znamiona przestępstwa znieważenia. Nie ma znaczenia miejsce wykonywania 
czynności (wywiad środowiskowy, interwencja domowa,) ani liczba osób (wypowiedź jednej 
bądź kilku osób).  

3. W pierwszej kolejności poinformuj o znieważeniu dyżurnego jednostki Policji bądź 
bezpośredniego przełożonego. Złóż w tej sprawie zawiadomienie o przestępstwie oraz 
zeznania. Gdy do znieważenia doszło wobec kilku pracowników socjalnych, każdy z was 
powinien być przesłuchany w charakterze świadka.  

4. Na miejscu zdarzenia powinni zostać ustaleni świadkowie zdarzenia. Ważne jest, aby 
zabezpieczyć ślady i dowody przestępstwa, np. zapis monitoringu. Poczynione ustalenia 
przekaż policjantowi prowadzącemu postępowanie.  

5. Cały przebieg zdarzenia i wykonywane przez ciebie czynności udokumentuj w notatniku 
służbowym. 

6. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co uprawnione organy robią w twojej sprawie, skorzystaj  
z przysługujących ci uprawnień i zapoznaj się z aktami sprawy. Możesz sporządzać odpisy  
i kopie. Jeżeli według twojej oceny, nie wszystkie niezbędne czynności zostały wykonane, 
masz prawo złożyć wnioski dowodowe.  

7. Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika oraz brać 
udział w czynnościach postępowania, np. przy przesłuchaniu świadka czy biegłego. Możesz 
również złożyć wniosek o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego.  
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8. Jeżeli sprawa zostanie zakończona w niesatysfakcjonujący cię sposób, możesz złożyć 
zażalenie. 

 
Pracownik socjalny może również złożyć prywatny akt oskarżenia, który daje mu jako 

pokrzywdzonemu możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa 

popełnionego na jego szkodę.  

Prywatny akt oskarżenia musi zostać złożony, zanim ustała karalność przestępstwa ściganego  

z oskarżenia prywatnego. Zgodnie z art. 101 § 2 k.k. ustaje ona z upływem roku od czasu, gdy 

pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa. Jednakże nie może to nastąpić 

później niż z upływem 3 lat od czasu popełnienia przestępstwa. 

Jeżeli w powyżej wskazanym okresie postępowanie zostanie wszczęte, karalność przestępstw 

ściganych z oskarżenia prywatnego ustanie z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu  

(art. 102 k.k.). 

 

Notatki – wyjaśnienia: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wyjście w teren do niebezpiecznego klienta  

a prawa pracownika 

Kodeks pracy art. 210. - [Prawo powstrzymania się od wykonywania niebezpiecznej pracy]  
 

§  1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy  

i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez 

niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać 

się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 

 

§  2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa 

w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie 

przełożonego. 

 

§  21. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji  

z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach,  

o których mowa w § 1 i 2. 

 

§  3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca 

zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia.  

 

 

Notatki – wyjaśnienia: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  
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Obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem  

bezpieczeństwa pracowników 

 

 

W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest 

obowiązany niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania  

w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony oraz niezwłocznie dostarczyć pracownikom 

instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy  

i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne. 

Natomiast w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca 

jest obowiązany wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce 

bezpieczne i do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy. (Art. 209(2) 

Kodeks pracy). 

Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia albo dla zdrowia lub życia innych osób, 

podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – nawet bez porozumienia z przełożonym  

– na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych. (Art. 209(3) Kodeks pracy). 

Pracodawca na podstawie przewidywania zagrożenia, dotychczasowych zdarzeń lub po 

dokonanej analizie ryzyka dla wizyt terenowych ma obowiązek podejmować wszelkie kroki, aby 

zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy (aby zmniejszyć ryzyko przemocy 

przed każdą wizytą w terenie). Obawa o życie i zdrowie pracownika powinna być obiektywnie 

uzasadniona a nie spowodowana dyskomfortem z powodu uciążliwości danego środowiska, 

klienta. 

Podejmowanie działać zapobiegawczych przez pracodawcę oparte powinno być  

w oparciu o odpowiedzi na szereg pytań np.:  

1. Czy pracownik posiada kompletny i dokładny adres wizyty, aby uniknąć wyglądając na 

zagubioną lub zdezorientowaną? 

2. Czy sąsiedztwo stanowi zagrożenie przemocą? 

3. Czy wizyta jest zaplanowana w odpowiedniej porze dnia? Czy pora dnia jest bardziej 

ryzykowne niż w innych godzinach? 

4. Czy istnieją inne czynniki, które mogą stanowić ryzyko przemocy lub niebezpieczeństwa 

(pogoda lub warunki katastrofy, ekstremalne upały lub zimne, oblodzone drogi)? 

5. Czy miały miejsce jakieś zdarzenia w sąsiedztwo w ciągu ostatnich dni (godzin), które 

mogą zwiększyć ryzyko przebywania w tym rejonie pracownika? 

6. Czy w obszarze działania pracownika nie występują braki zasięgu wpływające na pracę  

urządzeń mobilnych (np. tunele, obszary wiejskie)? 

7. Czy identyfikacja pracownika socjalnego (np. oznaczenie pojazdu) może zwiększyć 

ryzyko? 

8. Czy na drodze do miejsca wizyty (do domu klienta) gromadzą się jakieś grupy lub osoby? 

(np. budki, ławeczki gdzie przesiadują osoby z piwem). 
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9. Czy drogi dojścia, wspólne przestrzenie są dobrze oświetlone i czyste? 

10. Czy wejścia i wyjścia są łatwo dostępne? 

11. Kto prawdopodobnie będzie w domu klienta podczas wizyty (dzieci, rodzice, krewni, 

przyjaciele, konkubenci, zwierzęta, w tym psy stróżujące)? 

12. Czy członkowie rodzin, znajomi, przyjaciele klienta, lub klient jest znany z angażowania się 

w działalność przestępczą lub dokonywania przemocy domowej? 

13. Czy istnieje zwiększone ryzyko choroby, infekcja lub szkodniki w domu środowisko? 

14. Czy rodzina posiada broń?  

Ponadto czy cechy osobowościowe lub wygląd pracownika wysyłanego akurat do tego klienta 

mają znaczenie np.: 

1. Wygląda na nieśmiałego, wrażliwego, zagubionego lub zdezorientowanego, a może ma 

zbyt luźne nastawienie i/lub zbytnią pewność siebie. 

2. Przejawia uprzedzenia lub kieruje się stereotypami, które powodują nadmierną lub 

niedostateczną reakcję na zagrożenie swojego bezpieczeństwa. 

3. Nosi w znacznej ilości biżuterię i inne kosztowności, buty na wysokim obcasie, obcisłe 

dopasowane do ciała ubranie, odsłania części ciała, nosi ozdoby polityczne lub religijne itp., 

które wpływają na zwracanie uwagi, podatność na zaczepki. 

4. Nosi kolczyki w ciele, posiada tatuaże, których nie można zakryć, a które mogą 

przyciągnąć/zwiększać uwagę. 

Przykład działania pracodawcy: Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07.09.2015 roku. 
 

 

„3.1 Pracownik powinien zawsze poinformować Kierownika Ośrodka o obawach lub lęku 
jaki odczuwa z powodu konieczności wykonania czynności służbowych w danym 
środowisku. Obawa powinna być obiektywnie uzasadniona (zagrożenie zdrowia, 
zagrożenie życia) a nie spowodowana dyskomfortem z powodu uciążliwości danego 
środowiska, klienta. Pracownik wraz z Kierownikiem Ośrodka ustalają postępowanie  
w tym przypadku np. wyznaczenie innego pracownika, wyznaczenie dwóch 
pracowników lub zwrócenie się z prośbą do Policji o towarzyszenie w wykonaniu 
czynności służbowych.  
 

 

3.2 W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.1 istnieje również możliwość zabrania  
ze sobą gazu pieprzowego, który pozostaje na wyposażeniu Ośrodka do 
dyspozycji pracowników”.  
 

 
Warto wiedzieć: 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (…) wyjaśnił, że wydatki na zakup gazu pieprzowego  

i pistoletu hukowo-gazowego mają charakter osobisty, są związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa osobistego. Nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie 

można ich odliczyć od przychodu. (Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 czerwca 2020 r., 

sygn. 0112-KDIL2-2.4011.336.2020.1.IM). Jest to koszt niekwalifikowany. 
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Odpowiedzialność pracodawcy za zdarzenia związane  

z bezpieczeństwem osobistym pracowników  

 

Obok odpowiedzialności odszkodowawczej uregulowanej przepisami Kodeksu pracy  

(art. 183d i art. 943 § 4) pracodawca ponosi wobec pracownika odpowiedzialność na podstawie 

ogólnych zasad określonych w przepisach Kodeksu cywilnego w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonywania przez pracodawcę warunków umowy o pracę. 

Aby zachowanie pracodawcy mogło być rozważane jako powód odpowiedzialności  

i zadośćuczynienia dla pracownika musi być sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami 

współżycia społecznego. 

Pracownik może odnieść szkodę niemajątkową, np. w wyniku wypadku przy pracy  

(np. nieprzewidziany atak ze strony klienta), co przez sąd będzie potraktowane  

z odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka, a taki przypadek wyklucza badanie istnienia winy 

pracodawcy. Chyba że wina leży po stronie pracodawcy. 

 

Wprowadzenie do dyskusji: 
 

 

 
Pracownik socjalny Jan W., aby dojść do miejsca umówionej wizyty z Karolem S. klientem 
OPS musiał wejść na ogrodzony teren, gdzie jak się okazało na miejscu wizyty, znajduje 
się nieuwiązany agresywny pies razy buldog.  

Pracownik socjalny w pierwszej kolejności zażądał od klienta, aby ten psa uwiązał lub zamknął. Klient 
stwierdził, że pies nie należy do niego, nie zna tego psa i sam się go obawia dlatego  
do póki pies będzie biegał po posesji, nie wyjdzie z domu. Pracownik socjalny próbował dowiedzieć się 
od pobliskich mieszkańców do kogo należy pies, ale bez skutku. Pouczył więc klienta, że w takiej 
sytuacji jest zmuszona zaniechać wykonania czynności służbowych i powrócić do OPS oraz 
sporządzić w tej sprawie notatkę służbową do Kierownika Ośrodka. Natychmiast po tym poinformował 
pracodawcę (Kierownika OPS) o zaistniałej sytuacji oraz oświadczył że wizyta u klienta OPS Karola S. 
stwarza bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia i życia oraz że powstrzymuje się od wykonywania 
w tym momencie pracy, po czym bezpośrednio wraca do OPS sporządzić w tej sprawie notatkę 
służbową. Pracodawca zignorował to oświadczenie i nakazał pracownikowi socjalnemu pod groźbą 
zwolnienia z pracy (niewypłacenia premii, awansu zawodowego itp.) przejść przez teren, w którym 
przebywa pies i przeprowadzić czynności służbowe z klientem OPS. A gdyby zaatakował go pies ma 
wobec psa w obronie własnej użyć gazu pieprzowego, który przecież pracownik pobrał od pracodawcy 
jeszcze przed wyjściem z (OPS) do klienta. Pracownik socjalny wywartą na nim presją ze strony 
pracodawcy (pod wpływem strachu) wszedł na teren posesji, po czym szedł bardzo spokojnie  
w kierunku lokalu w którym przebywał klient trzymając w ręku pojemnik z gazem. Pomimo, że 
pracownik socjalny zachowywał się przyjaźnie i spokojnie, pies rzucił się na niego, gryząc go po całym 
ciele. Pracownik socjalny w obronie własnej próbował wobec psa wykorzystać gaz pieprzowy, ale 
okazało się że pojemnik z gazem jest pusty. W trakcie, gdy pracownik socjalny był dotkliwie gryziony 
przez psa na ratunek przyszedł mu klient OPS, który wybiegł z domu, zadał zwierzęciu kilka cisów 
nożem kuchennym, a następnie zamknął je w ogrodzie z tyłu domu.  
W wyniku przedmiotowego zajścia. Zarówno pracownik socjalny, jak i klient OPS trafi do szpitala  
z poważnymi obrażeniami twarzy, brzucha i rąk. Obydwaj wymagali kilkudniowej hospitalizacji. 
Weterynarz uśpił buldoga. 
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Wskazówki – zalecenia 
 

Przypadki naruszenia dóbr osobistych uregulowano w przepisach Kodeksu cywilnego,  

w sposób szczególny traktując uszkodzenie ciała i wywołanie rozstroju zdrowia, a odrębnie 

pozostałe przypadki obejmujące naruszenia tych dóbr. Postępowanie w tym zakresie prowadzą 

sądy pracy, jako w sprawach o roszczenia związane ze stosunkiem pracy (postanowienie Sądu 

Najwyższego z 20 maja 1988 r., sygn. akt I PZ 11/88). 

 
Kto zawinił?  

Zapraszam do dyskusji w tym temacie 

 

Notatki – wyjaśnienia: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 


