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Wstęp 

 
Służba w Policji nierozerwalnie wiąże się z interweniowaniem w różnych sytuacjach. Jednym  

z rodzajów interwencji policyjnych jest interwencja wobec przemocy w rodzinie. Zdaniem autorki właśnie ta 
interwencja jest jedną z najtrudniejszych interwencji, ponieważ powoduje wejście funkcjonariuszy  
w intymne sfery życia człowieka. Niemniej jednak bez takiej reakcji nie ma możliwości rozwiązania 
problemu. Należy zdawać sobie sprawę, że w obecnych czasach interweniujący policjanci to młodzi ludzie  
z małym doświadczeniem zawodowym. Niniejsza publikacja adresowana jest do początkujących 
policjantów, rozpoczynających służbę w Policji. Nakreśla pewne rozwiązania, które mogą być pomocne  
w przeprowadzaniu takich interwencji. Jest pewnego rodzaju wskazówką, na jakie elementy w zachowaniu 
człowieka należy zwrócić uwagę, co może pomóc w rozwiązaniu problemu. 

Oczywiście nie ma możliwości skatalogowania wszystkich ważnych elementów, które mogłyby 
przyczynić się do skutecznego załatwienia interwencji. Należy pamiętać, że każda interwencja jest zupełnie 
inna i nie ma jednakowych metod na wszystkie interwencje. Zapewne pomocnym będzie dobra znajomość 
przepisów obowiązujących w tym obszarze oraz odpowiednie wyciąganie wniosków z zachowania się osób 
biorących udział w interwencji. 

O tym, jak ważnym problemem dla Państwa jest przemoc w rodzinie, mówi preambuła ustawy  
z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych 
ustaw, która brzmi: „Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do 
życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić 
wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia 
skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie...”. 
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Interwencja policyjna wobec przemocy w rodzinie 

Służba w Policji nierozerwalnie wiąże się z podejmowaniem różnego rodzaju interwencji. Bez 
wątpienia jedną z najtrudniejszych interwencji, którą podejmujemy w codziennej służbie, jest interwencja 
domowa związana z przemocą. Jeszcze do niedawna przemoc domowa traktowana była jako awantura 
domowa, która może mieć miejsce w rodzinach patologicznych. Agresję pomiędzy członkami rodziny 
uważano za jedną z wielu normalnych form zachowania w codziennym życiu. Przemoc w rodzinie nie jest 
więc niczym nowym. W przeszłości była postrzegana jako akceptowalny sposób rozwiązywania problemów 
i sprawowania nad dziećmi władzy i kontroli rodzicielskiej. Zdarza się, że mężowie stosują przemoc 
fizyczną wobec swoich żon, na przykład: biją pięściami i kopią po całym ciele, wyrywają im włosy, rzucają  
o ścianę, wyzywają, grożą śmiercią, przez co wzbudzają w swoich dzieciach śmiertelne przerażenie. Zdarza 
się także, że kobiety głęboko ranią swoich mężów poprzez stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej 
poprzez na przykład:  stosowanie obelżywych słów, uderzanie nożem, bicie, szarpanie. Tak więc dorośli 
ludzie potrafią robić i mówić straszne rzeczy swoim najbliższym. W takich sytuacjach żadne słowa nie 
odzwierciedlą prawdy o tym, co naprawdę dzieje się w rodzinie. Profesjonalne i prawidłowe 
przeprowadzenie tego rodzaju interwencji wymaga od policjantów wiedzy z zakresu prawa karnego, 
rodzinnego, psychologii, a także pedagogiki. Dla wielu młodych policjantów, z małym doświadczeniem 
zawodowym i życiowym, interwencje domowe związane z przemocą mogą przysparzać wielu problemów. 

Należy zatem przypomnieć, czym jest przemoc w rodzinie. Definicja tej patologii społecznej jest 
zawarta w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,  
poz. 1493, z późn. zm.)1. 

Policjanci podejmują interwencje domowe związane z przemocą w oparciu o rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 
„Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). Ponieważ wiele problemów nasuwa się przy wykonywaniu 
czynności interwencyjnych w trakcie tejże interwencji, pokrótce przypomnę kilka istotnych elementów 
mających wpływ na poprawność jej przeprowadzenia.  

Mając na uwadze przepisy wyżej cytowanego rozporządzenia, w szczególności § 13, policjanci 
podejmujący czynności wobec rodziny, w której występuje przemoc, powinni m.in.: 
− udzielić osobie pokrzywdzonej niezbędnej pomocy, w tym udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby 

zorganizować pomoc medyczną; 
− podjąć w razie potrzeby inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób 

dotkniętych przemocą, a wobec sprawcy przemocy zastosować odpowiednie procedury, np. użycie 
środków przymusu bezpośredniego czy zatrzymanie; 

− przeprowadzić ze sprawcą rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się 
fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 
stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan 
psychiczny lub fizyczny, oraz wezwać sprawcę do zachowania zgodnego z prawem i zasadami 
współżycia społecznego; 

− przeprowadzić na miejscu zdarzenia czynności w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do 
zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa; 

− podjąć działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie,  
a w szczególności systematycznie składać wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby dotkniętej 
przemocą, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą; 

                                                 
1 Przemoc w rodzinie – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 

dobra osobiste osób najbliższych, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,  
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. 
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− obligatoryjnie wdrożyć procedurę „Niebieskie Karty”, wypełnić NK wersję A, natomiast wersję B 
wręczyć ofierze przemocy, i dodatkowo poinformować, gdzie może uzyskać profesjonalną, bezpłatną 
pomoc. 

W przypadku agresywnego sprawcy policjanci mają możliwość zastosowania przymusu w postaci 
zatrzymania.  

Zgodnie z rozszerzeniem przepisu art. 244 § 1 kpk, w przypadku stosowania przemocy przy użyciu 
broni, noża lub innego niebezpiecznego narzędzia policjant zatrzymuje (obligatoryjnie) osobę podejrzaną 
(sprawcę)2. W przypadku istnienia uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przez osobę przestępstwa  
z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej i gdy zachodzi obawa, że ponownie popełni 
ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa 
grozi, policjant ma prawo zatrzymać (fakultatywnie) osobę podejrzaną (sprawcę)3. 

Obydwie konstrukcje prawne zatrzymania procesowego będą dotyczyć sytuacji, kiedy sprawcy będzie 
można zarzucić popełnienie przestępstwa. Należy zatem postawić pytanie, co w sytuacji, kiedy nie będziemy 
mieli do czynienia z czynem zabronionym, a naruszeniem innych norm, także powodujących zagrożenie 
bezpieczeństwa, choćby mienia? W takiej sytuacji policjant może skorzystać z zatrzymania prewencyjnego, 
inaczej nazywanego także zatrzymaniem porządkowym, działając na podstawie art. 15a ustawy o Policji4. 
Właściwe działanie patrolu prewencyjnego wobec przemocy w rodzinie ma istotne znaczenie dla dalszego 
rozwoju sytuacji. Należy bowiem mieć świadomość, że od tego może zależeć życie i zdrowie  
ofiary przemocy. Jeśli podczas prowadzonych przez policjantów czynności interwencyjnych spotka się  
ona ze zrozumieniem i właściwym podejściem, podejmie działania zmierzające do przeciwstawienia się 
sprawcy.  

Natomiast w przypadku działania nieprofesjonalnego, bagatelizującego problem przemocy, ofiara nie 
poprosi więcej o pomoc. Znowelizowane przepisy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
przyniosły wiele zmian. Wskazano, jakie podmioty oprócz Policji są zobowiązane do podejmowania działań 
i dookreślono obowiązki kompetencyjne podmiotów realizujących procedurę: pracownika socjalnego 
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej (§ 11 cyt. rozporządzenia), przedstawiciela ochrony zdrowia – 
lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego (§ 14 cyt. rozporządzenia) oraz przedstawiciela 
oświaty (§ 15 cyt. rozporządzenia). 

Jak wynika z nowych przepisów, podmiot wszczynający procedurę jest zobowiązany do niezwłocznego 
przekazania oryginału „Niebieskiej Karty – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, nie 
później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury, a kopia wypełnionego formularza NK natomiast 
pozostaje u wszczynającego procedurę. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu NK 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania, przekazuje dokument członkom zespołu 
interdyscyplinarnego lub grupie roboczej. Na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy 
roboczej w obecności zaproszonej osoby dotkniętej przemocą, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają 
formularz „Niebieska Karta – C”. W przypadku gdy osoba dotknięta przemocą nie zgłosi się na spotkanie  
z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, prace wymienionych zespołów nie zostają wstrzymane. 
Ponadto członkowie zespołu dyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”  

                                                 
2  Art. 244 § 1b kpk: „Policja zatrzymuje osobę podejrzaną, jeśli przestępstwo, o którym mowa w § 1a, zostało 

popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie 
popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem 
takiego przestępstwa grozi”. 

3   Art. 244 § 1a kpk: „Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzana, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że 
popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że 
ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego 
przestępstwa grozi”. 

4 Art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.): 
„Funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzkiego w trybie określonym w art. 15”. 
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w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie stosowania przemocy. Na posiedzenie wymienionych 
zespołów nie zaprasza się dziecka dotkniętego przemocą. 

Zakończenie procedury NK może mieć miejsce w dwóch przypadkach: 
− gdy przemoc ustała i istnieje uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy 

w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy; 
− gdy rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań. 

Zakończenie procedury wymaga sporządzenia protokołu, który podpisuje przewodniczący zespołu 
interdyscyplinarnego. Ponadto o zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące  
w procedurze. 

Po co interweniujemy? 

Największą wadą dotychczasowej praktyki jest zdarzające się zaniedbywanie pierwszej interwencji. 
Zależy bowiem od tego dalszy tok postępowania samej ofiary. W momencie pierwszego kontaktu  
z policjantem interweniującym, nie można oczekiwać od ofiary przemocy zdecydowanego postawienia 
rzeczy i wskazania konkretnych oczekiwań. Rolą policjanta podejmującego interwencje jest rozważenie skali 
zagrożenia i podjęcia stosownych czynności. Na uwagę zasługuje fakt, iż to właśnie policjant (najczęściej)  
z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zwykle jako pierwszy dowiaduje się o panującej w rodzinie przemocy  
i jego zadaniem jest spowodowanie, aby ofiara przemocy mogła skorzystać z przysługującej jej ochrony 
prawnej i wsparcia. Aby działać skutecznie w obronie ofiar przemocy domowej, trzeba więcej o nich 
wiedzieć, jak również o tych, którzy przemocy się dopuszczają. Zadaniem policjantów jest zatrzymanie 
przemocy. Jest to niezbędny warunek do skutecznego udzielenia pomocy ofierze. Bez tego wszelkie inne 
działania są mało skuteczne.  

Pierwszym elementem przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest: dostrzeżenie problemu, 
potraktowanie go jako groźnego źródła cierpienia, zagrożenia człowieka, jego rodziny. Ustawa o Policji na 
pierwszym miejscu wśród zadań stawia: 
− ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia, 
− ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
− inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw  

i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. 
Oczywistym jest fakt, iż ciężar przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie może spoczywać jedynie na 

Policji. Osoby doświadczające przemocy potrzebują bowiem pomocy na różnych płaszczyznach życia 
społecznego, często socjalnej, psychologicznej, prawnej i lekarskiej. Obecne rozwiązania prawne 
systematyzują zakres pomocy udzielanej przez poszczególne instytucje.  

Jak rozpoznać przemoc? 

Wielu policjantów zadaje sobie to pytanie. Jak właściwie można rozpoznać przemoc? Czy konflikt to 
to samo? W istocie nie jest to proste, z całą pewnością konflikt to nie przemoc. Właściwie nie można  
w sposób całkowicie oczywisty oddzielić widoczną kreską i odpowiedzieć wprost, kiedy mamy do czynienia 
z przemocą, a kiedy jeszcze nie. Podejmując interwencje, należy się wyposażyć w wiele istotnych 
informacji, aby podjąć właściwą decyzje. Do czynników warunkujących przemoc możemy zaliczyć: 
− dysproporcję sił pomiędzy ofiarą a sprawcą, 
− użycie tej przewagi w celu skrzywdzenia słabszego, 

Odnosząc się do tych warunków, należy mieć na uwadze nie tylko przewagę fizyczną, ale również 
emocjonalną. Należy także pamiętać, że sprawca w obecności policjantów może być osobą spokojną, wręcz 
łagodną i próbować podważać wersję ofiary i bagatelizować problem. Rolą interweniującego patrolu 
policyjnego jest wysłuchać obu stron i podjąć obiektywną decyzję co dalej.  
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Na co należy zwracać uwagę podczas interwencji związanej z przemocą  
w rodzinie? 

Jest kilka elementów, na które należy zwracać uwagę podczas przeprowadzania interwencji związanej 
z przemocą w rodzinie. Bez wątpienia bardzo ważnym elementem jest odpowiedni pierwszy kontakt  
z osobami uczestniczącymi w zdarzeniu. Żaden sygnał o przemocy w rodzinie nie może zostać 
zbagatelizowany czy zlekceważony. Pierwszy kontakt z osobą zgłaszającą powinien przebiegać  
w atmosferze zrozumienia. Sposób prowadzenia rozmowy powinien sprzyjać uspokojeniu i wsparciu 
zgłaszającego. Każda interwencja ma indywidualny charakter, dlatego też policjanci muszą dokładnie 
obserwować zachowanie osób przebywających na miejscu zdarzenia, aby podjąć dobre decyzje. 

Do czynników ułatwiających podjęcie dobrej decyzji należy: 
− przestrzeganie zasady „nie sugeruję się pierwszym wrażeniem”; podbite oczy nie świadczą jeszcze, że to 

jest osoba pokrzywdzona przemocą, 
− przeprowadzenie dokładnego (obiektywnego) rozeznania całej sytuacji, ustalenie skąd u osoby np. siniaki 

pod oczami? 
− niezadawanie pytań sugerujących odpowiedź: „czy mąż podbił Pani oczy?”, zapytaj właściwie: „skąd  

u Pani te siniaki pod oczami?”, 
− zachowanie dystansu wobec manipulacji sprawców, 
− skupienie się na wydarzeniach, ze zrozumieniem zachowań stron uczestniczących w interwencji, 
− odnotowanie wszystkich informacji uzyskanych w trakcie interwencji w notatniku służbowym oraz 

wypełnienie „Niebieskiej Karty”. 
Taktyczne zasady interweniowania wobec przemocy w rodzinie: 

− zachowaj najwyższą ostrożność, 
− utrzymuj łączność z dyżurnym jednostki, 
− zlokalizuj osoby mogące posiadać niebezpieczne narzędzie, 
− przed zapukaniem do drzwi, posłuchaj co się dzieje w środku (stawaj bokiem do drzwi, aby nie stać na 

linii strzału). 
Wszedłeś do środka mieszkania: 

− ustal, wobec ilu osób będziesz interweniować, 
− ustal, kto jest agresywny, pijany,  
− nie pozwalaj osobom na dowolne przemieszczanie się, 
− nie prowadź czynności w kuchni, czy pomieszczeniu kuchennym, 
− zwracaj uwagę na urządzenia i przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie, np. butelki, widelce, noże 

itp., 
− jeśli osoby, wobec których interweniujesz są pijane, nie podnoś ich z krzeseł, nich siedzą w trakcie 

czynności, 
− jeśli podczas interwencji są dzieci, postaraj się nie stosować śpb w ich obecności (kajdankowanie lub 

używanie pałki służbowej wobec ojca na oczach dziecka jest dodatkową sytuacją traumatyczną). 

Taktyczne wskazówki podczas rozmowy z ofiarą przemocy: 

− okaż jej szacunek i zrozumienie, miej na uwadze, że wezwanie po pomoc to decyzja podejmowana  
w dramatycznej sytuacji, często w sytuacji skrajnego zagrożenia; 

− bądź uważny, reaguj odpowiednio na wszelkie sygnały świadczące o stosowaniu przemocy, np. płacz, 
przerażenie, drżenie rąk itp.; 

− zapewniaj, że jesteś po to, aby pomóc, daj komunikat, że dobrze się stało, że ofiara wezwała pomoc; 
− wyraźnie powiedz, że to co się zdarzyło jest patologią lub przestępstwem znęcania, że nikt nie ma prawa 

krzywdzić drugiej osoby, a także nikt nie zasługuje na to, aby być krzywdzonym, zdecydowanie powiedz, 
że nic nie usprawiedliwia przemocy; 

− daj ofierze wsparcie, a sprawcy reprymendę; 



11 

− w przypadku stwierdzenia przemocy obligatoryjnie wypełnij „Niebieską Kartę” i poucz osobę, jak będzie 
wyglądała dalsza procedura w tym zakresie; 

− odizoluj sprawcę przemocy, jeśli jego zachowanie stwarza zagrożenie życia, zdrowia lub mienia; 
− działaj zdecydowanie, ale zawsze z poszanowaniem godności i praw człowieka; 
− nie daj się sprowokować ani też wciągnąć w zbędną dyskusję. 

Oczywiście nie ma możliwości wypisania wszystkich pożądanych zachowań, jakie powinny mieć 
miejsce podczas prowadzonej interwencji domowej związanej z przemocą. Policjant interweniujący zawsze 
powinien pamiętać i wiedzieć, po co jedzie na interwencje, jaki ma cel, co chce osiągnąć. 

Możliwości prawne podczas interwencji domowych związanych z przemocą  
w rodzinie: 

• zatrzymanie prewencyjne 
− art. 15a ustawy o Policji: funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymania sprawców przemocy  

w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie 
określonym w art. 15, 

− art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji: policjanci mają prawo zatrzymywania osób stwarzających  
w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia; 

• zatrzymanie procesowe 
− art. 244 § 1a kpk: fakultatywne zatrzymanie osoby podejrzanej, jeżeli istnieje uzasadnione 

przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie 
zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej 
osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi, 

− art. 244 § 1b kpk: obligatoryjne zatrzymanie osoby podejrzanej, jeśli przestępstwo, o którym mowa  
w § 1a, zostało popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu,  
a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie 
zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi. 

Najczęściej powtarzające się pytania: 

• Kto ma obowiązek założenia „Niebieskiej Karty”? 
Obowiązek założenia NK mają podmioty realizujące procedurę w przypadku powzięcia informacji  
o zaistnieniu przemocy w rodzinie (policjant, pracownik socjalny, przedstawiciel ochrony zdrowia, 
przedstawiciel oświaty) – § 2 cyt. rozporządzenia. 

• Co w przypadku, gdy osoba nie wyraża zgody na założenie „Niebieskiej Karty”? 
Interwencja policyjna nie jest „koncertem życzeń”, policjant ma obowiązek obligatoryjnego założenia 
NK w sytuacji gdy ma do czynienia z interwencją domową związaną z przemocą – § 10 cyt. 
rozporządzenia. 

• Jak należy postąpić, kiedy w danej rodzinie wcześniej została założona NK? 
Patrol interweniujący każdorazowo zakłada NK, wypełniając wersję A, kiedy stwierdzi istnienie 
przemocy w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia – § 9 cyt. rozporządzenia. 

• Czy „Niebieską Kart ę” zawsze wypełnia się w trakcie interwencji? 
Z zasady powinno się wypełnić NK w obecności osoby pokrzywdzonej, na miejscu interwencji, ale  
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą wypełnienie NK następuje 
niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny 
uniemożliwiającej wypełnienie karty. W przypadku gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu  
z osobą pokrzywdzoną jest niewykonalne, wypełnia się NK bez udziału tej osoby – § 2 cyt. 
rozporządzenia. 
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Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 13 września 2011 r. (poz. 1245) 

 
Załącznik nr 1 

WZÓR 
NIEBIESKA KARTA — A 1) 

....................................................... 
(miejscowość, data) 

....................................................................................... 
(pieczęć podmiotu, o którym mowa 

w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

wypełniającego formularz „Niebieska Karta — A”) 
 
I. DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE 

1. Imię i nazwisko: .............................................................................................................................................................. 
2. Imiona rodziców: ............................................................................................................................................................ 
3. Miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: ........................ miejscowość: ................................................. województwo: ..................................... 
ulica: ................................................................. numer domu: ....................... numer mieszkania: .............................. 
numer telefonu: ................................................................. 

4. Aktualny adres pobytu: 
kod pocztowy: ........................ miejscowość: ................................................. województwo: ..................................... 
ulica: ................................................................. numer domu: ....................... numer mieszkania: .............................. 
numer telefonu: ................................................................. 

 
II. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

1. Zgłaszający: 
osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie: 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

2. Zgłaszający: 
inna osoba (np. rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba najbliższa, świadek): 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
1) imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................ 
2) miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: ...................... miejscowość: ........................................... województwo: ....................................... 
ulica: ............................................................... numer domu: ..................... numer mieszkania: ............................ 
numer telefonu: ................................................................. 

 
III. DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE 

1. Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................... 
2. Miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: ....................... miejscowość: ................................................ województwo: ....................................... 
ulica: ................................................................. numer domu: ..................... numer mieszkania: ................................ 
numer telefonu: ................................................................. 

3. Stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie: 
........................................................................................................................................................................................... 

 

                                                 
1  Części I–XV, XVII i XIX–XXI wypełniaj ą przedstawiciele wszystkich pomiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Część XVI dodatkowo wypełnia przedstawiciel Policji. 
Część XVIII dodatkowo wypełnia przedstawiciel ochrony zdrowia. 
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IV. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, ZACHO-
WYWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 

Formy przemocy w rodzinie Wobec dorosłych Wobec dzieci 

Stosowała przemoc fizyczną, w tym: TAK  NIE  
wobec 
kogo* TAK  NIE  

wobec 
kogo* 

popychanie       
uderzanie       
wykręcanie rąk       
duszenie       
kopanie       
spoliczkowanie       
inne (podać jakie)       

Uszkodzenia ciała, w tym: TAK  NIE  
wobec 
kogo* TAK  NIE  

wobec 
kogo* 

zasinienia       
zadrapania       
krwawienia       
oparzenia       
inne (podać jakie)       

Stosowała przemoc psychiczną, w tym: TAK  NIE  
wobec 
kogo* TAK  NIE  

wobec 
kogo* 

izolację       
wyzwiska       
ośmieszanie       
groźby       
kontrolowanie       
ograniczanie kontaktów       
krytykowanie       
poniżanie       
demoralizację       
ciągłe niepokojenie       
inne (podać jakie)       

Stosowała przemoc seksualną, w tym: TAK  NIE  
wobec 
kogo* TAK  NIE  

wobec 
kogo* 

zmuszanie do obcowania płciowego i innych 
czynności seksualnych       

Inny rodzaj zachowań, w tym: TAK  NIE  
wobec 
kogo* TAK  NIE  

wobec 
kogo* 

niszczenie/uszkodzenie mienia       
zabór/przywłaszczenie mienia       
groźba karalna/znieważenie       
zmuszanie do picia alkoholu       
zmuszanie do zażywania środków 
odurzających lub substancji 
psychotropowych oraz niezleconych przez 
lekarza leków 

      

inne działające na szkodę najbliższych 
(podać jakie)       

 
* Na przykład: żony, męża, partnera, partnerki, matki, ojca, córki, syna. 
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V. OD JAK DAWNA TE ZACHOWANIA MAJĄ MIEJSCE 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
 
 
VI. ZACHOWANIE 

Zachowanie się osoby 

Osoba, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie 

Osoba, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc 

w rodzinie 
TAK  NIE  TAK  NIE  

trudność nawiązania kontaktu     
spokojny/-na     
płaczliwy/-wa     
zastraszony/-na     
unika rozmów     
agresywny/-na     
stawia opór Policji     

 
 

VII.  OPIS MIEJSCA ZDARZENIA 
(np. szkody, zniszczone sprzęty, nieporządek, rozbite szkło, uszkodzone drzwi, brud, ślady krwi, ślady spożywania alkoholu, 
wyczuwalna woń alkoholu, inne) 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
 
 

VIII. ŚWIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

Świadek I 

1. Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: ......................... miejscowość: ............................................... województwo: ................................... 

ulica: ................................................................ numer domu: ....................... numer mieszkania: ............................ 

numer telefonu: ......................................... 
 
Świadek II 

1. Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: ......................... miejscowość: ............................................... województwo: ................................... 

ulica: ................................................................ numer domu: ....................... numer mieszkania: ............................ 

numer telefonu: ......................................... 
 
Świadek III 

1. Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: ......................... miejscowość: ............................................... województwo: ................................... 

ulica: ................................................................ numer domu: ....................... numer mieszkania: ............................ 

numer telefonu: ......................................... 
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IX. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, BYŁA 
JUŻ KIEDYKOLWIEK KARANA ZA PRZESTĘPSTWO Z UŻYCIEM PRZEMOCY LUB GROŹBY JEJ 
UŻYCIA: 

TAK �  NIE �  NIE USTALONO � 
 
X.  CZY W STOSUNKU DO OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC  

W RODZINIE, SĄD ZASTOSOWAŁ DOZÓR KURATORA SĄDOWEGO: 

TAK �  NIE �  NIE USTALONO � 
 
XI. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, 

NADUŻYWA ALKOHOLU: 

TAK �  NIE �  NIE USTALONO � 
 

XII. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, 
NADUŻYWA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB LEKÓW: 

TAK �  NIE �  NIE USTALONO � 
 

XIII. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, BYŁA 
LECZONA PSYCHIATRYCZNIE: 

TAK �  NIE �  NIE USTALONO � 
 

XIV. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, 
POSIADA BROŃ: 

TAK �  NIE �  NIE USTALONO � 
 

XV. CZY W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM PRZEMOCY W RODZINIE BYŁY PODEJMOWANE NASTĘPUJĄCE 
DZIAŁANIA: 

� powiadamianie i interwencje Policji 

� powiadomienie prokuratury 

� zatrzymanie 

� dozór Policji 

� wydanie zakazu kontaktowania się z określonymi osobami 

� wydanie zakazu zbliżania się do określonych osób 

� wydanie postanowienia o obowiązku opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym 

� tymczasowe aresztowanie 

� wszczęcie postępowania karnego lub innego postępowania sądowego (jakiego? np. rozwodowego, rodzinnego) 

 ........................................................................................................................................................................................... 

� poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego 

� odebranie dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie 

� zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu (w stosunku do kogo?) 

 ........................................................................................................................................................................................... 

� leczenie innych uzależnień (jakich, w stosunku do kogo?) 

 ........................................................................................................................................................................................... 

� zobowiązanie do uczestnictwa w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (nałożone przez 

 kogo?) .............................................................................................................................................................................. 

� udzielono pomocy medycznej 

� inne działania (jakie?) ...................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................... 
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XVI. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ POLICJĘ 

Działania podjęte przez Policję 

Osoba, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie 

Osoba, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc 

w rodzinie 
TAK  NIE  TAK  NIE  

pouczenie     
środki przymusu bezpośredniego 
(jakie?) .................................................... 

    

badanie na zawartość alkoholu 
w organizmie 

…..…….....….... 
(wynik) 

 
…..…….....….... 

(wynik) 
 

izba wytrzeźwień     
policyjne pomieszczenia dla osób 
zatrzymanych/do wytrzeźwienia 

    

policyjne pomieszczenia dla osób 
zatrzymanych 

    

policyjna izba dziecka     
 
 
XVII. DANE DOTYCZĄCE RODZINY 

Inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc w rodzinie: 

Lp.  Imi ę i nazwisko 
Stosunek 

pokrewieństwa 
Wiek Czym się zajmuje* 

1     
2     
3     
4     

* Zawód, miejsce pracy, w przypadku dzieci — szkoła/klasa. 
 
XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE 

JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE 
 
1. Stan psychiczny: 

� pobudzony/-na  � ospały/-ła/apatyczny/-na  � płaczliwy/-wa 

� agresywny/-na  � lękliwy/-wa  � inny/-na (jaki/-ka?) 

..................................................................................................................................................................................... 
 
2. Porozumiewanie się: 

� chętnie nawiązuje kontakt  � trudno nawiązuje kontakt 

� małomówny/-na  � jąka się 

� krzyczy  � wypowiada się nielogicznie 

� odmawia odpowiedzi na zadawane pytania 

� porozumiewa się niewerbalnie (np. językiem migowym, gestami, piktogramami itp.) 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

Reakcja na osobę towarzyszącą (szczególnie ważne w przypadku dzieci): 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
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3. Rodzaje uszkodzeń: 
� skaleczenia  � ślady nakłucia  � ślady ugryzienia 
� otarcia naskórka  � siniaki  � krwawienia 
� ślady oparzenia  � zwichnięcia  � złamania kości 

 
4. Stan higieny: 

Skóra:  � czysta  � brudna 
 � wysuszona  � odmrożona 
 � odparzona  � odleżyny 
 � pieluszkowe zapalenie skóry 
Włosy:  � czyste  � brudne 

 � wszawica  � łysienie/włosy powyrywane 
 � ciemieniucha 
 
5. Inne objawy podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie/zaniedbania: 
� strój brudny/nieadekwatny do pory roku  � waga/wzrost nieadekwatne do wieku 
� rozwój nieadekwatny do wieku  � wyniszczenie organizmu 
� odwodnienie  � ponawianie zgłoszeń do lekarza 
� niekorzystanie z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby 
� niestosowanie się do wcześniejszych zaleceń lekarskich 

 
6. Obrażenia i objawy spójne z wersją przedstawioną przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest  

dotknięta przemocą w rodzinie: 

TAK �  NIE � 
 
7. W przypadku dziecka obrażenia i objawy spójne również z wersją przedstawioną przez rodzica lub opiekuna 

prawnego lub opiekuna faktycznego: 

TAK �  NIE � 
 
8.  Konieczność przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej: 

TAK �  NIE � 
 
9. Podjęte leczenie: 
� przyjęto na oddział szpitalny (jaki?) ............................................................................................................ 
� skierowano do szpitala (jakiego?) ................................................................................................................ 
� udzielono pomocy ambulatoryjnej  � odesłano do domu 
� inne (jakie?) .................................................................................................................................................. 

 
10. Poinformowano o możliwości otrzymania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń  

ciała związanych z przemocą w rodzinie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 
października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała 
związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz. 1334). 

TAK �  NIE � 
 
11. Wydano zaświadczenie lekarskie: 

TAK �  NIE � 
 
12. Wydano skierowanie na badanie lekarskie: 

TAK �  NIE � 
 
13. Wydano zwolnienie lekarskie od pracy: 

TAK �  NIE � 
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XIX. PODJĘTE DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

1.  Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie: 

� powiadomienie Policji  � udzielenie pomocy socjalnej 

� udzielenie pomocy medycznej 
 (w przypadku przemocy seksualnej należy działać zgodnie z procedurą postępowania Policji i placówki medycznej) 

� inne (jakie?) ..................................................................................................................................................... 
 
2.  Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie, poprzez zapewnienie jej miejsca w placówce całodobowej: 

� specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 

� ośrodku wsparcia 

� ośrodku interwencji kryzysowej 

� domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

� szpitalu 

� innych (jakich?) .................................................................................................................................................. 
 
3. Działania zmierzające do udzielenia pomocy dzieciom 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
 
4.  Przekazanie informacji organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
 
5.  Inne (jakie?) 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
 
XX. WNIOSKI PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU WYPEŁNIAJĄCEGO FORMULARZ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
 
XXI. DODATKOWE INFORMACJE 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
 

............................................................................... 
(podpis przedstawiciela podmiotu wypełniającego 

formularz „Niebieska Karta — A”) 
 

............................................................................... 
(data wpływu formularza „Niebieska Karta — A” 

do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego) 
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Załącznik nr 2 

WZÓR 
NIEBIESKA KARTA — B 

POUCZENIE DLA OSÓB DOTKNI ĘTYCH PRZEMOC Ą W RODZINIE 
 
Co to jest przemoc w rodzinie? 
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 
dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, 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. 
 
Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie? 
− współmałżonkowie 
− partnerzy w związkach nieformalnych 
− dzieci 
− osoby starsze 
− osoby niepełnosprawne 
 
Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to: 

Przemoc fizyczna: 
− bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie... 

Przemoc psychiczna: 
− wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograni-

czanie kontaktu z bliskimi... 

Przemoc seksualna: 
− wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z oso-

bami trzecimi... 

Inny rodzaj zachowań: 
− zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie 

podstawowych potrzeb materialnych... 
− niszczenie rzeczy osobistych 
− demolowanie mieszkania 
− wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie 
− pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie 

zaspokoić swoich potrzeb 
− zmuszanie do picia alkoholu 
− zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków 
 
 

PAMI ĘTAJ!!! 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest 
ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! 
 
Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom: 
− Policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112, 
− prokuraturę. 
 
Policjant ma obowiązek: 

� zapewnienia bezpieczeństwa (art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – policjanci, wykonując czynno-
ści, mają prawo zatrzymywania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzkiego); 

� przekazania informacji o interweniujących policjantach (stopień, imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny 
policjantów, nazwa i siedziba jednostki, w której pełnią służbę); 

� przekazania, na wniosek sądu lub prokuratury, dokumentacji policyjnej jako dowodów w postępowaniu; 

� uczestniczenia, na wniosek sądu, jako świadkowie w sprawie karnej. 
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Prokurator w toku postępowania przygotowawczego ma prawo do: 
� oddania podejrzanego pod dozór Policji z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym; 
� oddania podejrzanego pod dozór Policji zamiast zastosowania tymczasowego aresztowania, pod warunkiem że 

oskarżony w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce swo-
jego pobytu; 

� nakazania podejrzanemu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym – jeżeli za-
chodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, 
zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. 

 
Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za: 
− znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijają-

cym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny 
lub fizyczny – art. 207 k.k.; 

− uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny sposób – art. 217 k.k. (ściganie przestępstwa 
odbywa się z oskarżenia prywatnego); 

− pozbawienie człowieka wolności – art. 189 k.k.; 
− grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza 

w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona – art. 190 k.k. (ścigane na wniosek pokrzywdzonego); 
− wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub naruszenie jej prywatności po-

przez uporczywe nękanie – art. 190a § 1 k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego); 
− stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania 

lub znoszenia określonego stanu – art. 191 k.k.; 
− utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przez użycie wobec niej przemocy, 

groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnienie wizerunku nagiej osoby lub w trakcie czynności seksual-
nej bez jej zgody – art. 191a k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego); 

− 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 mał-
żonek, który dopuszcza się zgwałcenia współmałżonka!/; 

− spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolno-
ści płodzenia bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie za-
grażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub 
trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała – art. 156 k.k.; 

− 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); 

− uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez 
niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) – art. 209 k.k. (ścigane na wniosek 
pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub innego właściwego organu); 

− kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej – art. 278 k.k. i art. 279 k.k. (ścigane na wniosek 
pokrzywdzonego); 

− niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku – art. 288 k.k. (ścigane na wniosek po-
krzywdzonego); 

− porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu 
na jej stan psychiczny lub fizyczny – art. 210 k.k.; 

− uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychicz-
ny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru – art. 211 k.k.; 

− obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej 
lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania – art. 200 k.k.; 

− rozpijanie małoletniego, przez dostarczanie mu napoju alkoholowego, ułatwianie jego spożycia, lub nakłanianie go 
do spożycia takiego napoju – art. 208 k.k. 

Masz też prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez 
osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę. 

PAMI ĘTAJ!!! 
Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował 
przemoc, bez względu na składane obietnice; następnym razem może być znacznie gorzej. 
Jeżeli jednak zaufasz jego deklaracjom o zmianie zachowania wobec Ciebie/Twojej rodziny i zechcesz się wycofać, 
pamiętaj, że złożone przez Ciebie dotychczas zeznania nie będą mogły być wykorzystane przez prawne instytucje 
działające po to, aby Ci pomóc. Dlatego zanim podejmiesz taką decyzję, zastanów się i skonsultuj ją z psychologiem, 
terapeutą lub inną osobą pomagającą ofiarom przemocy w rodzinie, np. w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar 
przemocy rodzinie, ośrodku interwencji kryzysowej. 
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PAMI ĘTAJ!!! 
Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich 
bliskich. 
 
Jak to możliwe? 
 
Zrób dwa kroki: 
 
1.  Krok pierwszy – zanotuj przebieg zdarzenia (pamięć bywa zawodna): 

Kto Cię skrzywdził? (imię i nazwisko) ............................................................................................................................... 
Kim jest dla Ciebie sprawca przemocy w rodzinie? (Podać kto – mąż, żona, partner, partnerka, ojciec, matka, brat, siostra, 
syn, córka, inne) .................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
Kiedy to się stało? data ............................... godzina ..................... miejsce ................................................................... 
Na czym polegała przemoc? (awantura, krzyk, lżenie, bicie, kopanie, rzucanie sprzętami, niszczenie sprzętów, bicie dzieci, 
groźby pobicia, groźby zabicia, wyrzucanie z domu, inne — podać jakie?) ............................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
Kto widział, słyszał przebieg zdarzenia? ......................................................................................................................... 
Kto interweniował? (imię i nazwisko policjanta, jego numer służbowy, jednostka) ................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
Czy po raz pierwszy Policja interweniuje w Twoim domu w takiej sprawie? 

 TAK �  NIE � 

Jak często dochodzi do przemocy w Twoim domu? (raz w miesiącu, raz na tydzień, częściej) ........................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
Kiedy to się wydarzyło poprzednim razem? .................................................................................................................... 
Czy przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu? 

 TAK �  NIE � 

Czy zawsze krzywdzi Cię ten sam sprawca? 

 TAK �  NIE � 

Czy sprawca był już karany sądownie za czyn podobny? 

 TAK �  NIE � 

Czy wobec sprawcy sąd zastosował dozór kuratora sądowego? 

 TAK �  NIE � 
 
2.  Krok drugi – do kogo możesz zwrócić się o pomoc? 

 
Czy kiedykolwiek korzystałeś/korzystałaś z pomocy instytucji lub organizacji obowiązanych do udzielania pomocy? 

 TAK �  NIE � 

Jeżeli: „TAK”, to z pomocy jakich instytucji lub organizacji? 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
Jeżeli: „NIE”, to poniżej podajemy Ci nazwy instytucji i organizacji, z których pomocy możesz skorzystać i się 
do nich zwrócić: 
� Ośrodki pomocy społecznej – pomogą Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych. 
� Powiatowe centra pomocy rodzinie – pomogą Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą 

informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości. 
� Ośrodki interwencji kryzysowej – zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy  

w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan  
pomocy. 
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� Ośrodki wsparcia – zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, 
udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej. 

� Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – zapewnią bezpłatne schronienie Tobie  
i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, oraz udzielą Ci specjalistycznej pomocy, w tym: po-
mocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytua-
cji kryzysowej, a także opracują plan pomocy. 

� Prokuratura, Policja – możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na  
Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej. 

� Sąd rodzinny i opiekuńczy – możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw 
opiekuńczych Twoich dzieci. 

� Ochrona zdrowia – możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc 
lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich. 

� Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie  
alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub 
uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu. 

 
Na Twoim terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie: 

Lp.  Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon Adres mailowy 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Możesz zadzwonić również pod numery telefonów: 
� Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02 (płatny pierw-

szy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00–22.00, w niedziele i święta w godzinach  
8.00–16.00), tel. (22) 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach  
17.00–21.00), Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. 

� Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czyn-
na codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat). 

 
WAŻNE 

Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana 
przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania. 
Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do 
podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych 
informacji. 
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Załącznik nr 3 

WZÓR 
NIEBIESKA KARTA — C 

................................................ 
(miejscowość, data) 

 
I.  DANE BEZ ZMIAN 

1)  osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie  � 

2)  osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie  � 
 
 
II. WERYFIKACJA DANYCH OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA 

PRZEMOCĄ W RODZINIE 

1.  Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................................... 

2.  Imiona rodziców: ....................................................................................................................................................... 

3.  Miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: ......................... miejscowość: ............................................... województwo: ................................... 

ulica: ................................................................ numer domu: ....................... numer mieszkania: ............................ 

numer telefonu: ......................................... 

4. Aktualny adres pobytu: 

kod pocztowy: ......................... miejscowość: ............................................... województwo: ................................... 

ulica: ................................................................ numer domu: ....................... numer mieszkania: ............................ 

numer telefonu: ......................................... 
 
 
III. WERYFIKACJA DANYCH OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W 

RODZINIE 

1.  Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................... 

2.  Miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: ......................... miejscowość: ............................................... województwo: ................................... 

ulica: ................................................................ numer domu: ....................... numer mieszkania: ............................ 

numer telefonu: ......................................... 

3.  Stopień pokrewieństwa ze zgłaszającą/-cym: ........................................................................... 
 
 
IV. DIAGNOZA SYTUACJI OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA 

PRZEMOCĄ W RODZINIE 

1.  Sytuacja rodzinna: 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

2.  Sytuacja zawodowa: 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
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3. Sytuacja ekonomiczna: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

4. Sytuacja mieszkaniowa: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

5. Sytuacja zdrowotna: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

6. Sytuacja dzieci (rodzinna, edukacyjna, wychowawcza, zdrowotna itp.): 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 
 
V. INDYWIDUALNY PLAN POMOCY DLA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST 

DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE, W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI: 

1.  Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: 

�  praca socjalna, w tym cykliczne wizyty w środowisku 

�  poinformowanie o warunkach korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

�  wskazanie na możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, prawnej oraz w formie poradnictwa — 
medycznego, zawodowego i rodzinnego 

�  skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, do placówki  
dla ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności do specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy  
w rodzinie 

�  skierowanie dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (np. świetlicy, klubu,  
ogniska wychowawczego) 

�  powiadomienie sądu rodzinnego i opiekuńczego o sytuacji dzieci 

�  inne (jakie?) .......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
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2.  Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych: 

�  skierowanie do udziału w grupach wsparcia dla osób współuzależnionych 

�  poinformowanie o możliwościach prawnych dotyczących zobowiązania poddania osoby, wobec której 
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do poddania się leczeniu odwykowemu 

�  skierowanie do udziału w grupie terapeutycznej 

�  skierowanie do udziału w grupie samopomocowej 

�  inne (jakie?) .......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
 
3.  Policji: 

�  systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, odbywające się .................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 
(podać częstotliwość wizyt uzgodnioną przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą) 

�  poinformowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, że znęcanie 
się fizyczne i psychiczne jest przestępstwem, i przedstawienie aspektów odpowiedzialności karnej 

�  poinformowanie o możliwości przeprowadzenia badania lekarskiego 

�  wszczęcie postępowania przygotowawczego 

�  wystąpienie do prokuratora z wnioskiem o zastosowanie właściwych środków zapobiegawczych 

�  inne (jakie?) .......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
 
4.  Oświaty: 

�  objęcie dziecka/dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub innej placówce, 
odpowiednio w formie: 
�  klasy terapeutycznej 
�  zajęć rozwijających uzdolnienia 
�  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
�  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym 
�  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej — w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych  
�  porad i konsultacji 

�  objęcie rodziców/opiekunów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie: porad, konsultacji, 
warsztatów lub szkoleń 

�  pomoc materialna i jej rodzaj: wypoczynek wakacyjny, dożywianie, stypendium szkolne, zasiłek szkolny 

�  konsultacja w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, skierowanie do 
pomocy terapeutycznej 

�  powiadomienie sądu rodzinnego i opiekuńczego o sytuacji dziecka 

�  poinformowanie rodzica/opiekuna o możliwości uzyskania pomocy oferowanej przez placówki opiekuńczo- 
-wychowawcze wsparcia dziennego 

�  inne (jakie?) .......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
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5.  Ochrony zdrowia: 

�  skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej ze wskazaniem co do dalszych ewentualnych konsultacji medycznych 

�  skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na konsultacje 
psychiatryczne 

�  skierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, do lekarza  
w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych  
z użyciem przemocy w rodzinie 

�  inne (jakie?) ........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
 
6.  Pozostałych członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 
 
VI. ZOBOWIĄZANIA, JAKIE PODJĘŁA OSOBA, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST 

DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 
 

VII.  OKRESOWA OCENA SYTUACJI RODZINY ORAZ OSOBY, CO DO KTÓREJ INSTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE 
JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE 

� raz w tygodniu  � raz w miesiącu  � raz na trzy miesiące 

� w innych terminach (jakich?) ....................................................................................................................................... 
 
 

VIII. WERYFIKACJA INDYWIDUALNEGO PLANU POMOCY DLA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE 
PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE, W ZAKRESIE DZIAŁAŃ 
PRZEDSTAWICIELI 
1)  jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
2)  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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3)  Policji: 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

 
4)  oświaty: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 
5)  ochrony zdrowia: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 
6)  pozostałych członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 
 
IX. CZY W PRZYPADKU PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ZOSTAŁY PRZEKAZANE 

INFORMACJE WŁAŚCIWYM ORGANOM PROWADZĄCYM POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE: 

 TAK �  NIE � 
 
 
X.  OPIS KOLEJNEGO ZDARZENIA PRZEMOCY W RODZINIE W TRAKCIE TRWANIA PROCEDURY 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

........................................................ 
(podpis przewodniczącego 

zespołu interdyscyplinarnego) 
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Załącznik nr 4 

WZÓR 
NIEBIESKA KARTA — D 

....................................... 
(miejscowość, data) 

 
I.  DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE 

1.  Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................................... 
2.  Data i miejsce urodzenia: ........................................................, w ............................................................................. 
3.  Stan cywilny: .............................................................................................................................................................. 
4.  Miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy: ......................... miejscowość: ............................................... województwo: ................................... 

ulica: ................................................................ numer domu: ....................... numer mieszkania: ............................ 

numer telefonu: ......................................... 
5.  Aktualny adres pobytu: 

kod pocztowy: ......................... miejscowość: ............................................... województwo: ................................... 

ulica: ................................................................ numer domu: ....................... numer mieszkania: ............................ 

numer telefonu: ......................................... 
6.  Miejsce pracy/źródło utrzymania: .............................................................................................................................. 

 
 
II. CZY ZDARZA SIĘ, ŻE OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC  

W RODZINIE, ZACHOWUJE SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 
 

Formy przemocy w rodzinie Wobec dorosłych Wobec dzieci 

Stosowała przemoc fizyczną, w tym: TAK  NIE  
wobec 
kogo* TAK  NIE  

wobec 
kogo* 

popychanie       
uderzanie       
wykręcanie rąk       
duszenie       
kopanie       
spoliczkowanie       
inne (podać jakie)       

Uszkodzenia ciała, w tym: TAK  NIE  
wobec 
kogo* TAK  NIE  

wobec 
kogo* 

zasinienia       
zadrapania       
krwawienia       
oparzenia       
inne (podać jakie)       

Stosowała przemoc psychiczną, w tym: TAK  NIE  
wobec 
kogo* TAK  NIE  

wobec 
kogo* 

izolację       
wyzwiska       
ośmieszanie       
groźby       
kontrolowanie       
ograniczanie kontaktów       
krytykowanie       
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poniżanie       
demoralizację       
ciągłe niepokojenie       
inne (podać jakie)       

Stosowała przemoc seksualną, w tym: TAK  NIE  
wobec 
kogo* TAK  NIE  

wobec 
kogo* 

zmuszanie do obcowania płciowego i innych 
czynności seksualnych       

Inny rodzaj zachowań, w tym: TAK  NIE  
wobec 
kogo* TAK  NIE  

wobec 
kogo* 

niszczenie/uszkodzenie mienia       
zabór/przywłaszczenie mienia       
groźba karalna/znieważenie       
zmuszanie do picia alkoholu       
zmuszanie do zażywania środków odurzających 
lub substancji psychotropowych oraz 
niezleconych przez lekarza leków 

      

inne działające na szkodę najbliższych 
(podać jakie) 

      

 
* Na przykład: żony, męża, partnera, partnerki, matki, ojca, córki, syna. 
 
 
III. OD JAK DAWNA TE ZACHOWANIA MAJĄ MIEJSCE 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 
 
 
IV. CZY SĄ ŚWIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE: 

TAK �  NIE �  NIE USTALONO � 
 
 
V. CZY BYŁ/BYŁA PAN/PANI JUŻ KIEDYKOLWIEK KARANY/KARANA ZA PRZESTĘPSTWO Z UŻYCIEM 

PRZEMOCY LUB GROŹBY JEJ UŻYCIA: 
TAK �  NIE �  NIE USTALONO � 

 
 
VI. CZY WOBEC PANA/PANI SĄD ZASTOSOWAŁ DOZÓR KURATORA SĄDOWEGO: 

TAK �  NIE �  NIE USTALONO � 
 
 

VII. CZY NADUŻYWA PAN/PANI ALKOHOLU: 
TAK �  NIE �  NIE USTALONO � 
− od jak dawna i jak często? 
− kiedy ostatnio? 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 
 

VIII. CZY NADU ŻYWA PAN/PANI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB 
LEKÓW: 
TAK �  NIE �  NIE USTALONO � 
− od jak dawna i jak często? 
− kiedy ostatnio? 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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IX. CZY KIEDYKOLWIEK BYŁ/BYŁA PAN/PANI PODDANY/PODD ANA LECZENIU ODWYKOWEMU? 
KIEDY OSTATNIO I JAKIEGO UZALEŻNIENIA DOTYCZYŁO LECZENIE: 
(od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków) 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 
 
 
X. CZY W ZWIĄZKU Z TYMI ZACHOWANIAMI MIAŁY MIEJSCE: 
�  powiadamianie i interwencje Policji 
�  powiadomienie prokuratury 
�  wszczęcie postępowania karnego lub innego postępowania sądowego (jakiego? np. rozwodowego, rodzinnego) 
 ..................................................................................................................................................................................... 
�  poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego 
�  zobowiązanie do leczenia odwykowego 
�  zobowiązanie do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych 
�  interwencja i pomoc innej instytucji (jakiej?) ............................................................................................................. 
�  inne (jakie?) ................................................................................................................................................................. 

 
 
XI. CZY MIAŁ/MIAŁA PAN/PANI INNE PROBLEMY W ZWI ĄZKU Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU, 
ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB LEKÓW: 
�  konflikty z prawem  � wykroczenia w ruchu drogowym 
�  kłopoty w pracy  � pobyty w izbie wytrzeźwień 
�  inne (jakie?) ................................................................................................................................................................ 

 
 

XII. JAK PAN/PANI OCENIA SWOJĄ SYTUACJĘ? CZY WIDZI PAN/PANI COŚ NIEPOKOJĄCEGO: 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 
 

XIII. DZIAŁANIA W STOSUNKU DO OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE 
PRZEMOC W RODZINIE 
�  udział w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
�  dobrowolne poddanie się leczeniu odwykowemu i opracowanie planu leczenia 
�  złożenie wniosku do sądu w celu uruchomienia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego 
�  zobowiązanie do informowania członków zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej o podejmowanych 

działaniach mających na celu zaprzestanie przemocy w rodzinie: 
� raz w tygodniu  � raz w miesiącu  � raz na trzy miesiące 
� w innych terminach (jakich?) .................................................................................................................................. 

�  złożenie przez kuratora sądowego stosownego wniosku do sądu 
�  inne działania (jakie?) .................................................................................................................................................. 

 
 

XIV. ZOBOWIĄZANIA, JAKIE PODJĘŁA OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE 
PRZEMOC W RODZINIE 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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XV. OKRESOWA OCENA SYTUACJI OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE 

PRZEMOC W RODZINIE 
� raz w tygodniu  � raz w miesiącu  � raz na trzy miesiące 
� w innych terminach (jakich?) ....................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................. 
(podpis przewodniczącego 

zespołu interdyscyplinarnego) 
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Dz.U.2010.125.842  
USTAWA  

z dnia 10 czerwca 2010 r. 

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw1) 
(Dz. U. z dnia 13 lipca 2010 r.) 

 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493,  
z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) wprowadza się następujące zmiany: 
1) preambuła otrzymuje brzmienie: 

„Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia  
i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić 
wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu 
zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi się, co następuje:”; 

2) art. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 3. 1.  Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności  

w formie: 
1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; 
2) interwencji kryzysowej i wsparcia; 
3) 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; 

4) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia  
w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem 
przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie; 

6) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do 
zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia 
lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, 
uwzględniając przydatność zaświadczenia dla ochrony prawnej osoby dotkniętej przemocą  
w rodzinie.”; 

3) art. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
„Art. 5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 
1) standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie, 
2) kwalifikacje osób zatrudnionych w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie, 
3) szczegółowe kierunki prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 
4) kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne 
− uwzględniając konieczność dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie, a także efektywność usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie i skuteczność oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 
Art. 6. 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy 

administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. 
zm.2)) lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.3)), chyba że przepisy niniejszej ustawy 
stanowią inaczej. 

2. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w tym: 
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 
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2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych  
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

3. Do zadań własnych powiatu należy w szczególności: 
1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 
2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu 

udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą 
w rodzinie; 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 
4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej. 
4. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności: 

1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 
2) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 
5. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 4, zapewnia budżet państwa. 
6. Do zadań własnych samorządu województwa należy w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
2) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
3) opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych 

programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 
4) organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy  

w rodzinie.”; 
4) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. Osoby kierujące specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie muszą 
spełniać wymogi dotyczące kwalifikacji określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej.”; 

5) art. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 
„Art. 7. 1.  Do zadań wojewody należy w szczególności: 

1) opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego  
w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania; 

2) monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie; 
3) powoływanie i odwoływanie Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 
4) monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy 

pomocy Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie; 

5) nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez 
samorząd gminny, powiatowy i województwa; 

6) kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez 
podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej. 

2. Do nadzoru i kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, stosuje się odpowiednio przepisy  
art. 126–133 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 
1) organizację i tryb przeprowadzania nadzoru i kontroli, kwalifikacje inspektorów upoważnionych 

do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, a także wzór legitymacji uprawniającej 
do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, 

2) kwalifikacje Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

− uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania zadań. 
Art. 8. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy w szczególności: 

1) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie; 
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2) prowadzenie działań promujących podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn  
i skutków przemocy w rodzinie; 

3) powoływanie i odwoływanie Krajowego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w randze sekretarza lub podsekretarza stanu w urzędzie 
obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; 

4) monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy 
pomocy koordynatora, o którym mowa w pkt 3; 

5) opracowanie oraz wydawanie co najmniej raz na dwa lata wytycznych do prowadzenia szkoleń  
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

6) opracowywanie i finansowanie programów osłonowych z zakresu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie; 

7) finansowe wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
realizowanych przez: 
a) jednostki samorządu terytorialnego, 
b) organizacje pozarządowe działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
c) jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”; 

6) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 
„Art. 8a. Do zadań Prokuratora Generalnego należy opracowywanie i wydawanie co najmniej raz na 

dwa lata wytycznych dotyczących zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”; 

7) po art. 9 dodaje się art. 9a-9d w brzmieniu: 
„Art. 9a. 1.  Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. 
2. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 
3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 
3) Policji; 
4) oświaty; 
5) ochrony zdrowia; 
6) organizacji pozarządowych. 

4. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. 
5. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele 

podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. 

6. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu 
spośród jego członków. 

7. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

8. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, 
burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub 5. 

9. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy 
społecznej. 

10. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

11. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: 
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 
3) Policji; 
4) oświaty; 
5) ochrony zdrowia. 

12. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych 
podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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13. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach 
obowiązków służbowych lub zawodowych. 

14. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół 
interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. 

15. Rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

Art. 9b. 1. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

2. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów,  
o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, w szczególności przez: 
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy  

w środowisku lokalnym; 
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

3. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: 
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy 

w rodzinie; 
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy; 
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz 

efektów tych działań. 
Art. 9c. 1.  Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, 
skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. 

2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania 
poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa  
w art. 9b ust. 2 i 3. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole 
interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, członkowie 
zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają organowi, o którym mowa w art. 9a 
ust. 2, oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że zachowam poufność informacji  
i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy  
w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych 
osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.". 

Art. 9d. 1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się  
w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą  
w rodzinie. 

2. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym 
podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie Karty”  
w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu 
zespołu interdyscyplinarnego. 

4. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska 
Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, 
podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego 
przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory 
formularzy „Niebieska Karta” wypełnianych przez przedstawicieli podmiotów realizujących 
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procedurę „Niebieskie Karty”, mając na uwadze skuteczność działań wobec osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie i dobro tych osób.”; 

8) art. 10 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 10. 1. W celu tworzenia warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rada 

Ministrów przyjmie Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, określający 
szczegółowe działania w zakresie: 
1) zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; 
2) oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; 
3) podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz 

promowania metod wychowawczych bez użycia przemocy; 
4) upowszechniania informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom 

dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie. 
2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na szczeblu centralnym realizuje 

koordynator, o którym mowa w art. 8 pkt 3. 
3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na szczeblu wojewódzkim realizuje 

koordynator, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3.”; 
9) po art. 10 dodaje się art. 10a-10f w brzmieniu: 

„Art. 10a. 1. Tworzy się Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwany 
dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego. 

2. Kadencja Zespołu trwa 3 lata. 
3. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 
2) monitorowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy oraz inicjowanie zmian przepisów 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
4) wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej  

a organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie; 

5) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie oraz w sprawach zlecania tych zadań do realizacji przez podmioty wymienione  
w art. 9 ust. 1; 

6) opracowanie standardów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i pracy z osobami stosującymi 
przemoc w rodzinie; 

7) tworzenie, we współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 9 ust. 1, mechanizmów 
informowania o standardach udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i pracy z osobami 
stosującymi przemoc w rodzinie; 

8) upowszechnianie wyników monitoringu działań w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. 

Art. 10b. 1. W skład Zespołu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego powołuje: 
1) Krajowego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie; 
2) siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie 

nadzorowanych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te organy i osób kierujących tymi 
jednostkami; 

3) pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powołanych spośród osób 
zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego; 

4) dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji 
pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych powołanych spośród osób 
zgłoszonych przez te podmioty. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego odwołuje członka Zespołu przed 
upływem kadencji: 
1) na jego wniosek; 
2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem; 
3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 
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Art. 10c. 1. Przewodniczącym Zespołu jest Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek co najmniej 
jednej czwartej liczby członków Zespołu, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

3. Członkowie Zespołu korzystają ze zwolnień w pracy w celu uczestniczenia w posiedzeniach 
Zespołu i przysługuje im zwrot kosztów podróży ze środków budżetu państwa z części, której 
dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Art. 10d. Organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne, na 
wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi wszechstronnej pomocy przy 
wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje lub dokumenty. 

Art. 10e. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego 
do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Art. 10f. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 
tryb powoływania członków Zespołu oraz organizację i tryb działania Zespołu, a także zasady 
uczestnictwa w jego pracach, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu 
wykonywania przez Zespół zadań.”; 

10) art. 11 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 11. Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 

do dnia 30 września, sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie.”; 

11) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu: 
„Art. 11a. 1. Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym 

na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba 
dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. 

2. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.4)) o postępowaniu nieprocesowym. 
Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego 
miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być 
zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności. 

3. Do wykonania obowiązku orzeczonego na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy  
o egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych 
dłużnika.”; 

12) art. 12 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 12. 1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub 

zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem 
przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora. 

2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora 
lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”; 

13) po art. 12 dodaje się art. 12a-12d w brzmieniu: 
„Art. 12a. 1. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą  

w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko  
z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu  
art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.5)), w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

2. Tryb umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo- 
-wychowawczej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem 
Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką. Przepisy art. 59810,  
art. 59811 § 3 i art. 59812 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. 

4. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego, nie później 
jednak niż w ciągu 24 godzin, o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go  
u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej 
placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

5. Do umieszczenia dziecka u osoby najbliższej niezamieszkującej wspólnie stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. 
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6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, procedurę postępowania Policji przy 
wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz sposób dokumentowania 
przeprowadzonych przez Policję czynności, uwzględniając konieczność udzielenia dzieciom 
skutecznej pomocy. 

Art. 12b. 1. Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje zażalenie do sądu 
opiekuńczego na odebranie dziecka, o którym mowa w art. 12a. W zażaleniu można domagać się 
zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka oraz prawidłowości jego dokonania. 

2. Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza 
Policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W takim przypadku zażalenie podlega niezwłocznemu 
przekazaniu do sądu opiekuńczego. 

3. Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. W razie uznania 
bezzasadności lub nielegalności odebrania dziecka sąd zarządza natychmiastowe przekazanie 
dziecka rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, od których dziecko zostało odebrane. 

4. W przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości odebrania dziecka 
sąd zawiadamia o tym przełożonych osób, które dokonały odebrania. 

Art. 12c. O prawie do złożenia zażalenia, wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego 
miejscowo do jego rozpatrzenia, pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji poucza rodziców, 
opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka. Pouczenie to należy wręczyć na piśmie. 

Art. 12d. 1. W przypadku gdy wniosek kuratora zawodowego o zarządzenie wykonania warunkowo 
zawieszonej kary pozbawienia wolności lub odwołanie warunkowego przedterminowego 
zwolnienia dotyczy skazanego za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby 
bezprawnej wobec członka rodziny, który w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, 
ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny, sąd właściwy do 
rozpoznania wniosku zarządza zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie skazanego na 
posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku. 

2. Zatrzymanemu, na jego żądanie, należy niezwłocznie umożliwi ć nawiązanie w dostępnej formie 
kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę. 

3. Wydane przez sąd postanowienie o zarządzeniu wykonania kary albo o odwołaniu warunkowego 
przedterminowego zwolnienia podlega wykonaniu z chwilą jego wydania; sąd, który wydał 
postanowienie, albo sąd właściwy do rozpoznania zażalenia może wstrzymać wykonanie 
postanowienia.”; 

14) uchyla się art. 13. 
Art. 2. 

W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.6)) po 
art. 96 dodaje się art. 961 w brzmieniu: 
„Art. 961. Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim 

zakazuje się stosowania kar cielesnych.”. 
 

Art. 3. 
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. 
zm.7)) w art. 5791 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 
„§ 1a. Jeżeli umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

nastąpiło w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125,  
poz. 842) sąd niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, wydaje orzeczenie  
o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, albo 
orzeczenie o powrocie dziecka do rodziny.”. 

 
Art. 4. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.8)) po art. 15 
dodaje się art. 15a w brzmieniu: 
„Art. 15a. Funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie stwarzających 

bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w trybie określonym w art. 15.”. 
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Art. 5. 
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.9)) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w art. 39: 

a) pkt 2b otrzymuje brzmienie: 
„2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 

zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub 
zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,”, 

b) po pkt 2d dodaje się pkt 2e w brzmieniu: 
„2e) nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,”; 

2) art. 41a otrzymuje brzmienie: 
„Art. 41a. § 1. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych 

środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się 
do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz 
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania za przestępstwo 
przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego oraz w razie skazania za 
umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej; 
obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego 
wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu. 

§ 2. Sąd orzeka obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub 
miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych 
osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu 
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez 
warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub 
obyczajności na szkodę małoletniego; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem 
zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu. 

§ 3. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub 
miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych 
osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu na zawsze w razie 
ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w § 2. 

§ 4. Orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób, sąd wskazuje odległość od osób chronionych, 
którą skazany obowiązany jest zachować."; 

3) w art. 43 § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy i nakaz wymienione 

w art. 39 pkt 2, 2d, 2e i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10, zakazy oraz obowiązek 
wymienione w art. 39 pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15, a zakaz wymieniony  
w art. 39 pkt 2c orzeka się w latach, od lat 2 do 6.”; 

4) w art. 67 § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody  

w całości lub w części, a może na niego nałożyć obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5, 7a 
lub 7b, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 oraz zakaz prowadzenia 
pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2. Nakładając na sprawcę przestępstwa popełnionego 
z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej obowiązek wymieniony  
w art. 72 § 1 pkt 7b sąd określa sposób kontaktu sprawcy z pokrzywdzonym.”; 

5) w art. 72: 
a) w § 1: 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo 

oddziaływaniom terapeutycznym,”, 
– po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,”, 
– pkt 7a otrzymuje brzmienie: 

„7a) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony 
sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,”, 

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 
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„§ 1a. Nakładając na sprawcę przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy lub groźby 
bezprawnej wobec osoby najbliższej obowiązek wymieniony w § 1 pkt 7b sąd określa sposób 
kontaktu skazanego z pokrzywdzonym.”; 

6) w art. 75 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 
„§ 1a. Sąd zarządza wykonanie kary jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub 

groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących 
wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając 
przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej 
zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.”; 

7) w art. 157 § 4 i 5 otrzymują brzmienie: 
„§ 4. 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 osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą. 

§ 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje 
na jej wniosek.”; 

8) art. 244 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 244. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania 

zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier  
i uczestnictwa w grach hazardowych, obowiązku powstrzymania się od przebywania  
w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie  
z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do 
pokrzywdzonego lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie 
wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”. 
 

Art. 6. 
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.10)) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 244 po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu: 

„§ 1a. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że 
popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej,  
a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, 
zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi. 

§ 1b. Policja zatrzymuje osobę podejrzaną, jeśli przestępstwo, o którym mowa w § 1a, zostało 
popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a zachodzi 
obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie 
zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi."; 

2) po art. 275 dodaje się art. 275a w brzmieniu: 
„Art. 275a. § 1. Tytułem środka zapobiegawczego można nakazać oskarżonemu o przestępstwo 

popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej opuszczenie lokalu 
mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że 
oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy 
popełnieniem takiego przestępstwa groził. 

§ 2. W postępowaniu przygotowawczym środek przewidziany w § 1 stosuje się na wniosek Policji albo 
z urzędu. 

§ 3. Jeżeli wobec oskarżonego, zatrzymanego na podstawie art. 244 § 1a lub 1b, zachodzą podstawy do 
zastosowania środka zapobiegawczego przewidzianego w § 1, Policja niezwłocznie, nie później niż 
przed upływem 24 godzin od chwili zatrzymania, występuje z wnioskiem do prokuratora  
o zastosowanie tego środka zapobiegawczego; wniosek powinien być rozpoznany przed upływem 
48 godzin od chwili zatrzymania oskarżonego. 

§ 4. Środek przewidziany w § 1 stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli nie ustały 
przesłanki jego stosowania sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, na wniosek 
prokuratora, może przedłużyć jego stosowanie na dalsze okresy, nie dłuższe niż 3 miesiące. 

§ 5. Wydając postanowienie o nakazie opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego można, na 
wniosek oskarżonego, wskazać mu miejsce pobytu w placówkach zapewniających miejsca 
noclegowe. Placówkami wskazanymi do umieszczenia oskarżonego nie mogą być placówki pobytu 
ofiar przemocy w rodzinie.”. 
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Art. 7. 
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.11)) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 160 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazany za przestępstwo 
popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby 
małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek 
prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej 
osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.”; 

2) w rozdziale XII tytuł oddziału 2 otrzymuje brzmienie: 
„Zakazy, nakaz i obowiązek”; 

3) art. 181a otrzymuje brzmienie: 
„Art. 181a. § 1. W razie orzeczenia obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych 

środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się 
do określonych osób, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym lub 
zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, sąd przesyła odpis wyroku 
jednostce Policji, a także odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu 
terytorialnego, właściwemu dla miejsca pobytu skazanego. 

§ 2. Nadzór nad wykonywaniem obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych 
środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się 
do określonych osób, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym lub 
zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu powierza się zawodowemu 
kuratorowi sądowemu. 

§ 3. W sprawach związanych z wykonywaniem obowiązku powstrzymania się od przebywania  
w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, 
zakazu zbliżania się do określonych osób, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie  
z pokrzywdzonym lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu właściwy 
jest sąd rejonowy, w którego okręgu ustalono miejsce pobytu skazanego. 

§ 4. Przepisy art. 169 i 172 stosuje się odpowiednio.”. 
 

Art. 8. 
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.12)) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 22 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym 
prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek opiekuńczo- 
-wychowawczych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek zapewniających miejsca 
noclegowe oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa;”; 

2) po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu: 
„Art. 46a. 1. Wojewoda prowadzi rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa. 
2. Rejestr jest jawny. 
3. Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca, ogłasza rejestr w wojewódzkim dzienniku urzędowym 

oraz publikuje na przedmiotowej stronie internetowej.”; 
3) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu: 

„Art. 48a. 1. Wojewoda prowadzi rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe. 
2. Rejestr jest jawny. 
3. Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca, ogłasza rejestr w wojewódzkim dzienniku urzędowym 

oraz publikuje na przedmiotowej stronie internetowej.”; 
4) w art. 107: 

a) uchyla się ust. 2; 
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, uwzględniając miejsce  

i terminy jego przeprowadzania; 
2) wzór kwestionariusza wywiadu, uwzględniając w szczególności sytuacje, w których wypełnia 

się poszczególne części kwestionariusza wywiadu; 
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3) dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, 
wzór oświadczenia o stanie majątkowym, mając na względzie ujednolicenie informacji 
zawartych w oświadczeniu; 

4) wzór legitymacji pracownika socjalnego, mając na względzie identyfikację pracownika 
socjalnego.”. 

Art. 9. 
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.13)) w art. 16 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje 
brzmienie: 
„1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia 

lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, 
rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy 
zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym 
wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa  
o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń 
ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;”. 

 
Art. 10. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 107 
ust. 6 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 107 ust. 6 ustawy 
zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 11. 
Osoby, o których mowa w art. 6a ustawy zmienianej w art. 1, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 
nie spełniają wymogów dotyczących kwalifikacji określonych w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.14)) są obowiązane spełnić te wymogi 
nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Art. 12. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Rzecznik Praw Dziecka przedstawią Sejmowi 
i Senatowi informację o skutkach obowiązywania ustawy po upływie roku od dnia jej wejścia w życie, nie 
później jednak niż do dnia 31 października 2011 r. 

 
Art. 13. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. 
 
_________________________ 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia  
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia  
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawę  
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, 
poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229 i Nr 81, poz. 527. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176,  
poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157  
i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33,  
z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,  
z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318  
i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r.  
Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, 
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, 
poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668  
i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, 
Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i poz. 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, 
poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368  
i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 
i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360,  
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Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323,  
Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871,  
Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091,  
Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, 
Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172,  
poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66,  
Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, 
poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112,  
poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, 
poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, 
Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507,  
Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, 
poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229,  
Nr 108, poz. 684 i Nr 109, poz. 724. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729  
i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071,  
z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. 
Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,  
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, 
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,  
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r.  
Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540  
i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229 i Nr 98, poz. 625 i 626. 

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180,  
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. 
Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162,  
poz. 1691, z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1431. 

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157  
i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33,  
z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,  
z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318  
i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r.  
Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, 
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, 
poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668  
i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, 
Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i poz. 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, 
poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368  
i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 
i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360,  
Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323,  
Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871,  
Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091,  
Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, 
Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172,  
poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66,  
Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, 
poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112,  
poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, 
poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, 
Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507,  
Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, 
poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229,  
Nr 108, poz. 684 i Nr 109, poz. 724. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,  
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651,  
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959,  
Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 
oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620 i Nr 98, poz. 626. 

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729  
i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071,  
z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. 
Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,  
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Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, 
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,  
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r.  
Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540  
i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229 i Nr 98, poz. 625 i 626. 

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, 
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74,  
poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69,  
poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, 
poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, 
poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009  
i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539,  
Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, 
Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344,  
Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, 
Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375,  
Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669 i Nr 122,  
poz. 826. 

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,  
z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74,  
poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, 
poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363  
i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96,  
poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108,  
poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 191 
i Nr 40, poz. 227. 

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, 
poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229 i Nr 81, poz. 527. 

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, 
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, 
poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989,  
Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301 i Nr 107, poz. 679. 

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, 
poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229 i Nr 81, poz. 527. 

 


