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Odpowiadając na pismo znak: XI.518.47.2015.AM z dnia 10 grudnia 2015 r. 

dotyczące zwiększenia ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie Ministerstwo 

Rodziny,, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie wyjaśnia:

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonuje w naszym kraju od wielu 

lat. Usankcjonowanie działań zarowno jednostek samorządu terytorialnego jak i organizacji 

pozarządowych w tym zakresie, nastąpiło poprzez uchwalenie w dniu 29 lipca 2005 r. ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustanowienie w 2006 r., a następnie w 2014 r. 

przez Radę Ministrów Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Po ponad dziesięciu latach funkcjonowania ustawy widać wyraźnie, że wymaga ona 

wprowadzenia takich zmian, które z jednej strony zwiększą bezpieczeństwo i ochronę osób 

zagrożonych i doznających przemocy, a z drugiej będa prowadzić do bardziej skutecznych 

oddziaływań na osoby stosujące przemoc wobec swoich najbliższych.

W zakresie postanowień Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 

przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 961) należy stwierdzić, że obowiązki z niej wynikające dla państw, 

które ratyfikowały Konwencję, są w większości zbieżne z polskim prawodawstwem 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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Zmiany konieczne do wprowadzenia zostały uregulowane np. w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 -  2020 poprzez np. uruchomienie 

ogólnopolskiego telefonu zaufania, który zgodnie z harmonogramem będzie funkcjonował 

od 2017 r. Ponadto w latach 2018-2019 planowane jest utworzenie dwóch specjalistycznych 

ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie jako wypełnienie zobowiązania 

dotyczącego rozwoju sieci placówek dla osób doznających przemocy w rodzinie.

W Krajowym Programie rozszerzono również statystykę, która uwzględnia płeć 

w podziale na kobiety, mężczyzn, dzieci.

Obecnie na poziomie M inisterstwa Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej prowadzone 

są prace nad opracowaniem założeń do zmian do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. Projektowane zmiany dotyczyć będą przede wszystkim poprawy funkcjonowania 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zarówno na szczeblu lokalnym, jak również 

centralnym. Celem zmian będzie doprowadzenie do podniesienia efektywności systemu oraz 

zwiększenia ochrony osób doznających przemocy w rodzinie, a także rozszerzenie 

oddziaływań skierowanych do osób stosujących przemoc.

Dlatego też planuje się:

- stworzenie mechanizmów prawnych, w zakresie ochrony osób doznających przemocy 

w rodzinie poprzez wprowadzenie właściwych mechanizmów do ustawy o Policji mających 

na celu szybką i skuteczną izolację sprawców przemocy przed wszczęciem postępowania 

karnego aby osoba doznająca przemocy w rodzinie mogła czuć się bezpiecznie,

- uproszczenie procedury „Niebieskie Karty”;

- rozszerzenie uprawnień do stosowania procedury dla innych służb np. kuratorów sądowych, 

żandarmerii wojskowej czy też przedstawicieli specjalistycznych ośrodków wsparcia 

dla ofiar przemocy w rodzinie;

- wprowadzenie konieczności stosowania programów psychologiczno -  terapeutycznych 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie jako dodatkowych oddziaływań, obok programów 

korekcyjno -  edukacyjnych jako narzędzi do pracy ze sprawcami.

Nie bez znaczenia będzie również wprowadzenie nowej formy przemocy w rodzinie 

tj. przemocy ekonomicznej, której doświadcza wiele osób ze strony swoich najbliższych, 

zwłaszcza starszych i niepełnosprawnych.

Ponadto, w celu zwiększenia efektywności działań na szczeblu lokalnym wydaje się, 

że niezbędne będzie wprowadzenie zmian w zakresie funkcjonowania zespołów 

interdyscyplinarnych.
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Zmiany dokonane w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz

na sposób funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na zakończenie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie 

informuje, źe po opracowaniu projektu założeń do zmian do ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie na poziomie Ministerstwa zostaną one poddane szerokim konsultacjom 

społecznym i debacie ze środowiskiem naukowym.

w rozporządzeniu w sprawie procedury „Niebieskie Karty” , będą miały niewątpliwy wpływ

PODSEKRETARZ STANU

Elżbieta BĄianowska
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