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Wszelkie prawa 

Art. 207
§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą
pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej
wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do
lat 8.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego
okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego
na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.



Wszelkie prawa 

Art. 217
§ 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się
pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd
może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.



Wszelkie prawa 

Art. 157
§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż
określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie
dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 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.



Wszelkie prawa 

Art. 156
§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby
realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej
niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub
zniekształcenia ciała,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega
karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze
dożywotniego pozbawienia wolności.



Wszelkie prawa 

Art. 157a
§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający
jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia
niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka
poczętego.
§ 3. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego
w § 1.



Wszelkie prawa 

Art. 158
§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w
art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka,
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10.



Wszelkie prawa 

Art. 159 Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub
innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8.



Wszelkie prawa 

Art. 160
§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na
niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie
uchylił grożące niebezpieczeństwo.
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.



Wszelkie prawa 

Art. 155 Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.



Wszelkie prawa 

Art. 157a
§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający
jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia
niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka
poczętego.
§ 3. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego
w § 1.



Wszelkie prawa 

Art. 148
§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat
8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4) z użyciem materiałów wybuchowych,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę
lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa
funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez
niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego
okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.



Wszelkie prawa 

Art. 25
§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni,
bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca
zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 2a. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach
polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich
ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc,
chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.
§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu
lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
§ 4.(uchylony)
§ 5.(uchylony)



Wszelkie prawa 

Art. 190
§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby
najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie
spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.



Wszelkie prawa 

Art. 190a
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej
uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej
wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub
osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się
pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku
do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek
pokrzywdzonego.



Wszelkie prawa 

Art. 191
§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej
osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego
rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z
zajmowanego lokalu mieszkalnego.
§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu
wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.



Wszelkie prawa 

Art. 191a
§ 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej,
używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo
wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody
rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.



Wszelkie prawa 

Art. 193 Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo
ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie
opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.



Wszelkie prawa 

Art. 216
§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz
publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo
karze ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli
pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą
wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz
pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany
przez pokrzywdzonego.
§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.



Wszelkie prawa 

Art. 212
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości,
które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla
danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków
masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na
rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny
wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia
prywatnego.



Wszelkie prawa 

Art. 213
§ 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony
niepublicznie jest prawdziwy.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi
lub rozgłasza prawdziwy zarzut:
1) dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub
2) służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.
Jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy może być
przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub
zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego.

Art. 214 [Rozwinięcie] Brak przestępstwa wynikający z przyczyn określonych w art. 213
nie wyłącza odpowiedzialności sprawcy za zniewagę ze względu na formę podniesienia
lub rozgłoszenia zarzutu.

Art. 215 [Opublikowanie wyroku] Na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka podanie
wyroku skazującego do publicznej wiadomości.



Wszelkie prawa 

Art. 197
§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do
obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się
innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:
1) wspólnie z inną osobą,
2) wobec małoletniego poniżej lat 15,
3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub
siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.



Wszelkie prawa 

Art. 201 Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego,
przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.



Wszelkie prawa 

Art. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
członku rodziny - należy przez to rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.1)), a
także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą;
2)
przemocy w rodzinie - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się
umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób
wymienionych w pkt 1, 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.



Wszelkie prawa 

Art. 115 § 11. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo,
powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.



Wszelkie prawa 

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.



Wszelkie prawa 

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.



Wszelkie prawa 

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.
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.
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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.
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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.”.
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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 procedurę „Niebieskie Karty”, mając na uwadze skuteczność działań
wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i dobro tych osób.
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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. z 2014 r. poz. 101, 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.
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Art. 275a
§ 1. Tytułem środka zapobiegawczego można nakazać oskarżonemu o przestępstwo
popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej okresowe
opuszczenie lokalu 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 okresowego opuszczenia przez oskarżonego
lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, 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. 13
1. Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi
domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub
właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez
sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego
opróżnienia.
2. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka,
rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten
swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.
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Art. 25d Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli:
1) z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z
powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego
wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania
czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo że dłużnik dokonał
zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego;
2) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy
najmu okazjonalnego, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art. 19b ust. 1;
3) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego pomieszczenia;
4) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy
najmu instytucjonalnego lokalu;
5) 34) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie
umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.
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58 § 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym
orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim
zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden
z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne
zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na
zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale
wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi
małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego
i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków
są możliwe.
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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.



Wszelkie prawa 

Art. 231
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie
dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną
szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego
określonego w art. 228.
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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, w rodzinie
zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2. Tryb umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-
wychowawczej regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332, 1045 i 1199).
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 niż w ciągu 24 godzin, o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u
niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce
opiekuńczo-wychowawczej.
5. Do umieszczenia dziecka u osoby najbliższej niezamieszkującej wspólnie stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w
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.
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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.
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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 umożliwić 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.
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Art. 4 Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stosuje się przewidziane w niniejszej
ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami
pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Art. 5 [Delegacja ustawowa] 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.
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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.

Wytyczne PG z dnia 22.2.2016 r. dotyczące zasad postępowania powszechnych
jednostek prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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Art. 1
1. Ustawa określa zasady, warunki i zakres stosowania środków ochrony i pomocy dla
pokrzywdzonego i świadka oraz osób im najbliższych, jeżeli w związku z toczącym się
albo zakończonym postępowaniem karnym z udziałem pokrzywdzonego lub świadka
albo postępowaniem karnym skarbowym z udziałem świadka istnieje zagrożenie dla
życia lub zdrowia tych osób.
2. Środki ochrony i pomocy mogą być stosowane przed wszczęciem postępowania
karnego lub karnego skarbowego, jeżeli zagrożenie życia lub zdrowia ujawni się w toku
podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania sprawdzającego, o
którym mowa w art. 307 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania
karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.3)).
3. Osobami najbliższymi są osoby wymienione w art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)).
4. Wobec pozbawionych wolności: pokrzywdzonego, świadka oraz osób im najbliższych
stosuje się przepisy art. 88d ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.5)).
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Art. 2 Przy ocenie stopnia zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego, świadka lub
osób im najbliższych bierze się pod uwagę ich właściwości i warunki osobiste, związek ze
sprawcą, rodzaj, sposób i okoliczności popełnienia czynu oraz motywację sprawcy.
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Art. 3
1. Do środków ochrony i pomocy należą:
1) ochrona na czas czynności procesowej;
2) ochrona osobista;
3) pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu.
2. Środków ochrony i pomocy udziela komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, w
którego okręgu mają miejsce pobytu pokrzywdzony, świadek lub osoby im najbliższe,
wobec których ma być stosowany środek ochrony lub pomocy, zwane dalej "osobami
chronionymi".



Wszelkie prawa 

Art. 4
1. Ochrona na czas czynności procesowej może zostać udzielona w przypadku
zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby chronionej.
2. Ochrona na czas czynności procesowej może polegać na obecności funkcjonariuszy
Policji w pobliżu osoby chronionej w trakcie czynności procesowej z jej udziałem, w
drodze do miejsca przeprowadzenia tej czynności lub w drodze powrotnej.
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Art. 5
1. Ochrona osobista może zostać udzielona w przypadku wysokiego stopnia zagrożenia
dla życia lub zdrowia osoby chronionej w związku z postępowaniem karnym lub karnym
skarbowym, jeżeli zachodzi konieczność długotrwałej ochrony, w sprawach, których
rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego, oraz w
sprawach o przestępstwa określone w art. 197 § 1 i 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także w
innych sprawach.
2. Ochrona osobista może polegać na:
1) stałej obecności funkcjonariuszy Policji w pobliżu osoby chronionej;
2) czasowej obecności funkcjonariuszy Policji w pobliżu osoby chronionej;
3) czasowej obserwacji osoby chronionej i otoczenia, w którym przebywa;
4) wskazaniu osobie chronionej bezpiecznych miejsc przebywania oraz czasu i
bezpiecznego sposobu przemieszczania się;
5) określeniu zakresu, warunków i sposobu kontaktowania się osoby chronionej z
innymi osobami.
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Art. 6
1. Pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu może zostać udzielona w przypadku
wysokiego stopnia zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby chronionej w związku z
postępowaniem karnym lub karnym skarbowym, jeżeli zachodzi konieczność
długotrwałej ochrony, a inne środki ochrony i pomocy mogą być niewystarczające, w
sprawach, których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu
okręgowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także w innych sprawach.
2. Pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu polega na podejmowaniu czynności
organizacyjnych umożliwiających osobie chronionej pobyt w innym miejscu niż
dotychczasowe poprzez:
1) udostępnienie tymczasowego lokalu mieszkalnego, zapewniającego zaspokojenie
podstawowych potrzeb bytowych;
2) pomoc w wynajęciu mieszkania;
3) pomoc w przeprowadzce lub zagospodarowaniu;
4) pomoc w załatwieniu ważnych spraw życiowych związanych ze zmianą miejsca
pobytu.
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Art. 7
1. Osobie, której udzielono pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu, która nie
posiada źródeł utrzymania ani nie może podjąć pracy z powodu zagrożenia dla życia lub
zdrowia, można udzielić pomocy finansowej przeznaczonej na:
1) zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych;
2) pokrycie całości lub części kosztów tymczasowego udostępnienia lokalu mieszkalnego
lub wynajęcia mieszkania;
3) pokrycie kosztów uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, określonych w art. 15 ust. 2
ustawy 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.6)), jeżeli osoba ta nie
podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
2. Wysokość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa się, biorąc pod
uwagę zakres i charakter udzielanych środków pomocy i ochrony oraz dotychczasowe
wynagrodzenie osoby chronionej. Pomoc finansowa nie przekracza miesięcznie 3500 zł,
a dla osoby małoletniej 2000 zł.
3. Z pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, potrąca się opłaty i wydatki, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r.
poz. 150).
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4. Z pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, potrąca się wartość
odszkodowania z tytułu wyrządzonych w tym lokalu lub mieszkaniu szkód.
5. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może zostać udzielona do wysokości
miesięcznej składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne obliczonej od kwoty
odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu, o którym mowa w art. 68
ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
6. W przypadku udzielenia osobie chronionej pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
właściwy komendant Policji może wskazać lekarzy i placówki medyczne, mogące jej
świadczyć opiekę zdrowotną.
7. Pomoc finansowa może być wypłacana w gotówce za pokwitowaniem, przekazem
pocztowym, przelewem lub w inny sposób, uzgodniony z osobą chronioną.
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Art. 8
1. W przypadku udzielenia pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu właściwy 
komendant Policji może zobowiązać operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) do:
1) przekazywania pod adres wskazanej przez siebie komendy Policji przesyłek 
pocztowych lub kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych 
przeznaczonych dla osoby chronionej;
2) przekazywania przesyłek pocztowych lub kwot pieniężnych określonych w przekazach 
pocztowych przeznaczonych dla osoby chronionej za pośrednictwem osoby przez niego 
upoważnionej.
2. Właściwy komendant Policji zapewnia niezwłoczne wydanie przesyłek pocztowych 
lub kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych osobie chronionej.
3. Wydanie przesyłki pocztowej lub wypłacenie kwoty pieniężnej określonej w przekazie 
pocztowym osobie chronionej jest doręczeniem w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
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Art. 9
1. W przypadku udzielenia pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu właściwy 
komendant Policji zapewnia osobie chronionej odbieranie adresowanych do niej 
przesyłek pocztowych lub kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych 
przez funkcjonariusza Policji upoważnionego przez osobę chronioną lub właściwego 
komendanta Policji:
1) pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej, przekazie pocztowym lub w 
umowie o świadczenie usług pocztowych;
2) w placówce pocztowej; 
3) pod adresem komendy Policji wskazanej operatorowi pocztowemu przez właściwego 
komendanta Policji.
2. Funkcjonariusz Policji odbierający przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną 
w przekazie pocztowym okazuje upoważnienie.
3. Przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych 
odebrane przez funkcjonariusza Policji przekazuje się osobie chronionej za 
pokwitowaniem.
4. Przed doręczeniem przesyłki pocztowej osobie chronionej i za jej zgodą 
funkcjonariusz Policji może dokonać kontroli zawartości przesyłki.
5. Jeżeli osoba chroniona odmawia pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej lub 
kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, funkcjonariusz Policji zamieszcza 
adnotację o tym na dokumencie pokwitowania odbioru.
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6. Jeżeli osoba chroniona odmawia odbioru przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej
określonej w przekazie pocztowym, funkcjonariusz Policji zamieszcza adnotację o tym
na dokumencie pokwitowania odbioru i zwraca przesyłkę lub kwotę pieniężną wraz z
pokwitowaniem operatorowi pocztowemu.
7. W przypadku udzielenia pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu nadawanie
przesyłek lub przekazów pocztowych przez osobę chronioną następuje, w razie
potrzeby, za pośrednictwem funkcjonariusza Policji upoważnionego przez właściwego
komendanta Policji lub osobę chronioną.
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Art. 10
1. W przypadku zagrożenia dla zdrowia psychicznego pokrzywdzonego, świadka lub
osób im najbliższych organ prowadzący czynności operacyjno-rozpoznawcze albo
postępowanie sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo sąd informuje
pokrzywdzonego lub świadka o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej
świadczonej przez podmioty, które otrzymały na ten cel dotację z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, o którym mowa w art. 43 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, lub inne podmioty świadczące
pomoc psychologiczną, wraz ze wskazaniem listy tych podmiotów i określeniem
sposobu kontaktu.
2. Organ albo sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub świadka, wzywa podmiot, który
otrzymał dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
do udzielenia pomocy psychologicznej w terminie 14 dni od dnia wezwania.
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Art. 12
1. Środków ochrony i pomocy udziela właściwy komendant Policji na pisemny wniosek:
1)
pokrzywdzonego lub świadka, złożony za pośrednictwem organu prowadzącego
czynności operacyjno-rozpoznawcze albo postępowanie sprawdzające lub
postępowanie przygotowawcze albo sądu, który może przedstawić pisemną opinię w
przedmiocie wniosku;
2)
organu prowadzącego czynności operacyjno-rozpoznawcze albo postępowanie
sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo sądu, złożony za zgodą
pokrzywdzonego lub świadka.
2. We wniosku o udzielenie środków ochrony i pomocy należy wskazać okoliczności
uzasadniające ich udzielenie każdej osobie, wobec której mają one być stosowane.
3. Zarządzenie w przedmiocie udzielenia środków ochrony i pomocy wydaje właściwy
komendant Policji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku, po
przeprowadzeniu oceny okoliczności uzasadniających udzielenie środków ochrony i
pomocy odpowiednio do stopnia zagrożenia dla osób chronionych. Zarządzenie o
udzieleniu środka ochrony i pomocy podlega natychmiastowemu wykonaniu.
4. O udzieleniu lub odmowie udzielenia środków ochrony i pomocy niezwłocznie
powiadamia się osobę chronioną, której dotyczy zarządzenie, oraz sąd albo organ, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2, a w postępowaniu przygotowawczym organ nadzorujący to
postępowanie.
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5. Osoba, której odmówiono udzielenia środków ochrony i pomocy, może w terminie 7
dni od dnia powiadomienia o odmowie złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
6. Jeżeli nie ujawniły się nowe okoliczności, ponowny wniosek o udzielenie środków
ochrony i pomocy nie podlega rozpatrzeniu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po złożeniu wniosku, o którym mowa w
ust. 1, można stosować środki ochrony i pomocy do czasu jego rozpatrzenia. Przepisów
art. 7 nie stosuje się.
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Art. 14
1. Właściwy komendant Policji, po wysłuchaniu osoby chronionej, może zmieniać
zastosowane środki ochrony i pomocy, w tym wysokość pomocy finansowej,
odpowiednio do okoliczności.
2. Właściwy komendant Policji wyznacza jednostkę Policji właściwą do wykonywania
zarządzenia w przedmiocie środków ochrony i pomocy.
Art. 15 [Przekazanie niezbędnych informacji]
1. Osoba, której udzielono ochrony osobistej lub pomocy w zakresie zmiany miejsca
pobytu, jest obowiązana do przekazywania jednostce Policji wykonującej zarządzenie w
przedmiocie środków ochrony i pomocy informacji niezbędnych do jego prawidłowej
realizacji, w tym informacji dotyczących kontaktów rodzinnych i towarzyskich, stanu
majątkowego oraz stanu zdrowia.
2. Przed udzieleniem środka ochrony i pomocy osoba chroniona może zostać poddana
za jej zgodą badaniu psychologicznemu.
Art. 16 [Czas stosowania środków]
1. Środki ochrony i pomocy stosuje się na czas oznaczony wskazany w zarządzeniu w
przedmiocie środków ochrony i pomocy.
2. Jeżeli okoliczności uzasadniające udzielenie środka ochrony i pomocy nie ustały,
właściwy komendant Policji, na wniosek osoby chronionej albo na wniosek sądu lub
organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, może za zgodą osoby chronionej
wydać zarządzenie o udzieleniu środków ochrony i pomocy na dalszy czas oznaczony.
Przepisy art. 12 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.



Wszelkie prawa 

Art. 17
1. Komendant Policji, który wydał zarządzenie w przedmiocie środków ochrony i 
pomocy, uchyla te środki, jeżeli:
1) ustały przesłanki, które uzasadniały ich udzielenie;
2) osoba chroniona bezpodstawnie uchyliła się od złożenia zeznań w toku 
postępowania, w związku z którym udzielono jej środka ochrony i pomocy;
3) osoba chroniona pomimo wezwania nie złożyła pisemnego zobowiązania, o którym 
mowa w art. 13;
4) osoba chroniona złożyła wniosek o ich uchylenie.
2. Właściwy komendant Policji może uchylić środki ochrony i pomocy, jeżeli:
1) wydano postanowienie o przedstawieniu osobie chronionej zarzutów złożenia 
fałszywych zeznań w toku postępowania, w związku z którym udzielono jej środków 
ochrony i pomocy;
2) osoba chroniona umyślnie wprowadziła w błąd lub zataiła istotne informacje co do 
okoliczności, w związku z którymi udzielono jej środków ochrony i pomocy;
3) osoba chroniona nie przestrzega zasad lub zaleceń w zakresie udzielonych środków 
ochrony i pomocy;
4) osoba chroniona korzysta ze środków ochrony i pomocy niezgodnie z ich 
przeznaczeniem.
3. W przypadku uchylenia środków ochrony i pomocy udzielonych pokrzywdzonemu lub 
świadkowi ustają również środki ochrony i pomocy udzielone osobie najbliższej.
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4. W przypadku uchylenia środków ochrony i pomocy z przyczyn, o których mowa w ust.
1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 i 2, osoba chroniona jest zobowiązana do zwrotu równowartości
otrzymanej pomocy finansowej. Komendant Policji wydający zarządzenie w przedmiocie
środków ochrony i pomocy zarządza zwrot pomocy finansowej, określając kwotę
podlegającą zwrotowi, termin zwrotu oraz organ uprawniony do jego przyjęcia.
5. Do zarządzenia w przedmiocie uchylenia środków ochrony i pomocy stosuje się
odpowiednio art. 12 ust. 4 i 5.
Art. 18 [Niedopuszczalność czynności]
1. Niedopuszczalna jest czynność dowodowa zmierzająca do ujawnienia okoliczności
udzielenia i wykonywania środków ochrony i pomocy.
2. Informacje dotyczące udzielenia i wykonywania środków ochrony i pomocy podlegają
ochronie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. Nr 182, poz. 1228).
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Art. 92 Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.

Art. 93
§ 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
§ 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka
może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego
lub obojga rodziców. Przepisy art. 107 i art. 109-111 stosuje się odpowiednio.

Art. 94
§ 1. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności
prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy
wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego
władza rodzicielska uległa zawieszeniu.
§ 2.(uchylony)
§ 3. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są
nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę.
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Art. 95
§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do
wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z
poszanowaniem jego godności i praw.
§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w
sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia
woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.
§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i
interes społeczny.
§ 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub
majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień
dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne
życzenia.

Art. 96
§ 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim.
Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je
należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.
§ 2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w
sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd
opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej.
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Art. 961 Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę
nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Art. 97
§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest
obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku
porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.
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Art. 107
§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd
opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i
utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu
rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o
sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.
Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga
innego rozstrzygnięcia.
§ 2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do
wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania
władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć
wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę
rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby
dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.
§ 3. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.
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Art. 110
§ 1. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd
opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.
§ 2. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.

Art. 111
§ 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody
albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe
obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z
rodziców.
§ 1a. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy
nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice
trwale nie interesują się dzieckiem.
§ 2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej,
sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Art. 112 Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także
w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa.
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Art. 113
§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i
obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem
(odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i
bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych
środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji
elektronicznej.

Art. 1131 [Zasady kontaktów z dzieckiem]
§ 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania
kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się
dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia
rozstrzyga sąd opiekuńczy.
§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z
rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy
zastępczej.
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Art. 1132

§ 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie
kontaktów rodziców z dzieckiem.
§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:
1) zakazać spotykania się z dzieckiem;
2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo
opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
5) zakazać porozumiewania się na odległość.
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Art. 1133 Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru
dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Art. 1134 Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać
rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub
specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie
inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania
wydanych zarządzeń.

Art. 1135 Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli
wymaga tego dobro dziecka.

Art. 1136 Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów
rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli
sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.
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Art. 109
§ 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.
§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:
1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w
szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną,
skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo
specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie
inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania
wydanych zarządzeń;
2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia
sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania
zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka
albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji
rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących
rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie
małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
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§ 3. Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego
ustanowionemu w tym celu kuratorowi.
§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5, a także w razie zastosowania innych
środków określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
sąd opiekuńczy zawiadamia o wydaniu orzeczenia właściwą jednostkę organizacyjną
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, która udziela rodzinie małoletniego
odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu, w terminach określonych przez
ten sąd, sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w tym
prowadzonej pracy z rodziną, a także współpracuje z kuratorem sądowym.
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Art. 15
1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo:
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu
postępowania karnego i innych ustaw;
2a) zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia
właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie
nie powróciły do niego;
3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;
3a) pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków: a)
w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego oraz
ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych
osób (Dz.U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396 oraz z 2016 r. poz. 2205),
b) w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją
tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe,
c) za ich zgodą - w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok ludzkich o nieustalonej
tożsamości;
3b) pobierania odcisków linii papilarnych lub materiału biologicznego ze zwłok ludzkich
o nieustalonej tożsamości;
4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach
Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;



Wszelkie prawa 

4a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu z
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych
pomieszczeń przejściowych;
5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania
ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i
wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego
pod groźbą kary;
5a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w
miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i
administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy - także i dźwięku
towarzyszącego tym zdarzeniom;
6) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji
rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w
zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i przedsiębiorcy są
obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie
obowiązujących przepisów prawa;
7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców i organizacji
społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o
udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.
8) (uchylony)
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2. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt 3 przysługują uprawnienia przewidziane
dla osoby zatrzymanej w Kodeksie postępowania karnego.
3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się
bezcelowe lub nieskuteczne.
4. Osoba zatrzymana, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być okazywana,
fotografowana lub daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej tożsamości nie można ustalić
w inny sposób.
5. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać - w razie uzasadnionej potrzeby -
badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej.
6. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie
najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte.
7. Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie do
miejscowo właściwego prokuratora.
7a. Osoba zatrzymana może zostać umieszczona w pomieszczeniu jednostki
organizacyjnej Policji lub pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej
przeznaczonym dla osób zatrzymanych.

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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