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R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

Adam Bodnar 

 II.518.6.2014.KŁS 

Uprzejmie informuję, że w moim zainteresowaniu pozostaje problematyka związana  

z działaniami podejmowanymi na rzecz praw osób pokrzywdzonych przestępstwami, w tym 

przemocą w rodzinie.  

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 14 maja 2015 r. skierowanym do 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwrócił uwagę na procedurę „Niebieskie Karty”,  

a w szczególności na wzór formularza „Niebieska Karta – B. Pouczenie dla osób 

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

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

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

art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 

z 2005 r., nr 180, poz. 1493 ze zm.). Rzecznik Prawo Obywatelskich zauważył konieczność 

zaktualizowania informacji zawartych w formularzu, w którym – niezgodnie z obecnym 

stanem prawnym – wskazuje się na wnioskowy tryb ścigania przestępstwa z art. 157 § 1 i 2 

k.k. oraz art. 197 k.k.  

Minister Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 10 czerwca 2015 r. odpowiedział 

Rzecznikowi Praw Obywatelskich, przyznając, że formularz Niebieska Karta – B musi ulec 

zmianie. Wskazał jednocześnie, że zmiany te powinny być dokonane równolegle ze 

zmianami przepisów do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nad którymi 
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pracował Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prace 

legislacyjne miały rozpocząć się jeszcze w 2015 r.  

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na 

temat planowanego zakończenia prac mających na celu dostosowanie wzoru formularza 

„Niebieska Karta – B” do przepisów Kodeksu karnego.  
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