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Odpowiadając na pismo z dnia 22 listopada 2018 r., znak: III.518.21.2018.JA 

dotyczące propozycji zmian w zakresie obowiązującego w obszarze przeciwdziałania 

przemocy ustawodawstwa wyjaśniam, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

zauważa potrzebę dokonania zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

mających na celu między innymi konieczność zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony osób 

zagrożonych oraz doznających przemocy oraz zwiększenie efektywności istniejącego systemu 

wsparcia osób krzywdzonych.

Mając na względzie powyższe w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

przygotowany został projekt zmian do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 

niektórych innych ustaw. Nad obecnie zaproponowanymi zmianami pracowała Grupa 

Robocza składająca się m.in. z członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. Jej zadaniem była analiza dotychczasowego systemu przeciwdziałania 

przemocy oraz opracowanie zmian do ustawy. W najbliższym czasie projekt nowej ustawy

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 

zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i z partnerami społecznymi oraz 

konsultacji publicznych. W momencie przekazania projektu do konsultacji publicznych 

projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS.

Należy dodać, że celem przekazania dokumentu do konsultacji publicznych jest 

uzyskanie opinii oraz uwag odnoszących się do zaproponowanych rozwiązań.
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w szczególności od podmiotów, które w ramach swojej statutowej działalności zajmują 

się bezpośrednim wsparciem osób doświadczających przemocy.

Wyrażana w piśmie Pana Rzecznika propozycja zmian w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w kontekście opracowania Europejskiego Instytutu ds. Równości 

Kobiet i Mężczyzn oraz postanowień Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 

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

zostanie również poddana analizie.

Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że zakres podmiotowy stosowania zapisów 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, musi zostać przenalizowany w kontekście 

innych rozwiązań prawnych istniejących w Polsce, w tym przepisów prawa karnego, 

regulujących sposób postępowania w przypadkach stosowania wszelkich aktów przemocy 

wobec osób, które z formalnego punktu widzenia są „osobami obcymi” tzn. których nie łączy 

ani żaden stopień pokrewieństwa lub powinowactwa, jak również nie gospodarują

i nie zamieszkują razem.
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