
 
 
Casus: Państwo Nowakowie 
 
Do OIK zgłosili się państwo Anna i Marcin Nowakowie. Są małżeństwem od 22 lat. 
Nie odzywali się do siebie. Oboje byli podenerwowani. Każde z nich chciało 
rozmawiać osobno. Mąż przyszedł do OIK śledząc żonę, gdzie idzie. Zaczął to robić od 
momentu, kiedy żona zgłosiła się na Policję celem wszczęcia procedury „Niebieskie 
Karty”. Policja w ramach procedur powiadomiła Sąd i wszczęła postępowanie karne 
w związku z przemocą w rodzinie Pana Marcina wobec żony Anny. 
 
W rozmowie Pan Marcin (lat 48) powiedział, że uderzył żonę w trakcie awantury, 
wtedy gdy żona wyrwała mu kluczyki z jego samochodu i powiedziała, że „nie da się 
już dłużej ograniczać i tak traktować”. Zdenerwowany wybiegł za żoną i zobaczył 
ruszający spod domu samochód. Zdążył tylko podnieść jakiś kamień i uderzyć  
w szybę. Wtedy żona zadzwoniła po Policję. 
 
W dalszej rozmowie podał, że poznali się na studiach, byli od wielu lat zgodnym, 
kochającym się małżeństwem, wychowywali czwórkę swoich dzieci. Kryzys w związku 
zaczął się od momentu, gdy żona postanowiła po 19 latach zajmowania się dziećmi i 
prowadzeniem domu podjąć pracę. Pan Marcin uważa, że to nie ma sensu, gdyż on 
bardzo dobrze zarabia, ma swoją dobrze prosperującą firmę i nie ma takiej 
konieczności. Mają duży, piękny dom i czworo dzieci, które mieszkają z nimi, dobrze 
aby żona zajmowała się dalej domem.  
Dodał: Pracuję od rana do wieczora, zapewniam byt swojej rodzinie na wysokim 
poziomie. Dzieci chodzą do prywatnych szkół, jeździmy na atrakcyjne zagraniczne 
wakacje. Mam dobry kontakt z dziećmi. 
 
W rozmowie Pani Anna (lat 48) powiedziała, że mąż sprowokował awanturę, 
ogranicza ją, nie pozwala jej podjąć pracy, uważa, że powinna zajmować się domem. 
Po kłótni, podczas której mąż ją popchnął, wybiegła zdenerwowana, wzięła kluczyki 
od samochodu i postanowiła pojechać do koleżanki, aby się uspokoić. Wtedy mąż 
uderzył kamieniem w samochód i wybił szybę. Podaje, że nie wie co się stało  
z mężem, gdyż nigdy wcześniej tak się nie zachowywał. Od jakiegoś czasu ciągle się 
kłócą, Pani Anna chce podjąć pracę, bo dzieci „są już odchowane”. Też chce mieć 
kontakt z ludźmi i rozwijać się. Mąż tego nie rozumie. 
Pytania: 
 
1. Czy w opisanej sytuacji rozpoznajesz przemoc? Jeśli tak to kto jej doznaje,  



a kto stosuje? Uzasadnij swoje stanowisko. 
2. Jakie działania zaplanowałbyś  dla członków tej rodziny, uwzględniając  
ich potrzeby? 
3. Jakie działania prawne uważasz, że można podjąć w tej sytuacji? Uzasadnij 
swoje stanowisko. 


