
Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493

                                   U S T A W A
                             z dnia 29 lipca 2005 r.

                     o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie

W celu zwi kszenia skuteczno ci przeciwdzia ania przemocy w rodzinie oraz
inicjowania i wspierania dzia  polegaj cych na podnoszeniu wiadomo ci
spo ecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie stanowi si , co
nast puje:

                                     Art. 1.
Ustawa okre la:
   1) zadania w zakresie przeciwdzia ania przemocy w rodzinie;
   2) zasady post powania wobec osób dotkni tych przemoc  w rodzinie;
   3) zasady post powania wobec osób stosuj cych przemoc w rodzinie.

                                     Art. 2.
Ilekro  w ustawie jest mowa o:
   1) cz onku rodziny - nale y przez to rozumie  osob  najbli sz  w rozumieniu
     art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr
     88, poz. 553, z pó n. zm.)[1], a tak e inn  osob  wspólnie zamieszkuj
     lub gospodaruj ;
   2) przemocy w rodzinie - nale y przez to rozumie  jednorazowe albo
     powtarzaj ce si  umy lne dzia anie lub zaniechanie naruszaj ce prawa lub
     dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególno ci nara aj ce te
     osoby na niebezpiecze stwo utraty ycia, zdrowia, naruszaj ce ich godno ,
     nietykalno  cielesn , wolno  w tym seksualn , powoduj ce szkody na ich
     zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a tak e wywo uj ce cierpienia i krzywdy
     moralne u osób dotkni tych przemoc .

                                     Art. 3.
Osobie dotkni tej przemoc  w rodzinie udziela si  pomocy, w szczególno ci w
formie:
   1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego;
   2) interwencji kryzysowej i wsparcia;
   3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemo liwienie osobom
   stosuj cym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi cz onkami
     rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania si  z osob  pokrzywdzon ;
   4) zapewnienia na danie osoby dotkni tej przemoc , bezpiecznego
     schronienia w specjalistycznym o rodku wsparcia dla ofiar przemocy w
     rodzinie.

                                     Art. 4.
Wobec osób stosuj cych przemoc w rodzinie stosuje si  przewidziane w niniejszej
ustawie rodki maj ce na celu zapobieganie ich kontaktowaniu si  z osobami
pokrzywdzonymi oraz oddzia ywania korekcyjno-edukacyjne.

                                     Art. 5.
Minister w ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego okre li, w drodze
rozporz dzenia, standard podstawowych us ug wiadczonych przez specjalistyczne

rodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a tak e szczegó owe kierunki
prowadzenia oddzia ywa  korekcyjno-edukacyjnych, uwzgl dniaj c konieczno
dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy.

                                     Art. 6.
1. Zadania w zakresie przeciwdzia ania przemocy w rodzinie s  realizowane przez
  organy administracji rz dowej i jednostki samorz du terytorialnego na
  zasadach okre lonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
  spo ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z pó n. zm.)[2] lub ustawy z dnia 26

pa dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu



  pa dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu
  alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1234, z pó n. zm.)[3], chyba e
  przepisy niniejszej ustawy stanowi  inaczej.
2. Do zada  w asnych gminy nale y w szczególno ci:
   1) tworzenie gminnego systemu przeciwdzia ania przemocy w rodzinie;
   2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzia ania
     przemocy w rodzinie;
   3) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
   4) prowadzenie gminnych o rodków wsparcia.
3. Do zada  w asnych powiatu nale y w szczególno ci:
   1) tworzenie i prowadzenie o rodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
   2) prowadzenie o rodków interwencji kryzysowej.
4. Do zada  z zakresu administracji rz dowej realizowanych przez powiat naley w
  szczególno ci:
   1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych o rodków wsparcia dla ofiar
     przemocy w rodzinie;
   2) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób
     stosuj cych przemoc w rodzinie.
5. rodki na realizacj  i obs ug  zada , o których mowa w ust. 4, zapewni budet
  pa stwa.
6. Do zada  w asnych samorz du województwa nale y w szczególno ci:
   1) inspirowanie i promowanie nowych rozwi za  w zakresie przeciwdzia ania
     przemocy w rodzinie;
   2) opracowywanie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych
     programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosuj cych przemoc w rodzinie;
   3) organizowanie szkole  dla osób realizuj cych zadania zwi zane z
     przeciwdzia aniem przemocy w rodzinie.

                                     Art. 7.
Do zada  wojewody nale y w szczególno ci:
   1) opracowywanie materia ów instruktaowych, zalece , procedur post powania
     interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych zwi zanych z przemoc  w rodzinie
     dla osób realizuj cych te zadania;
   2) monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie.

                                     Art. 8.
Do zada  ministra w ciwego do spraw zabezpieczenia spo ecznego nale y w
szczególno ci:
   1) zlecanie i finansowanie bada , ekspertyz i analiz dotycz cych zjawiska
     przemocy w rodzinie;
   2) organizowanie akcji promuj cych podnoszenie wiadomo ci spo ecznej w
     zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie;
   3) monitorowanie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania i
     Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie, o którym mowa w art. 10.

                                     Art. 9.
1. Organy administracji rz dowej i samorz dowej wspó dzia aj  z organizacjami
  pozarz dowymi oraz ko cio ami i zwi zkami wyznaniowymi w zakresie udzielania
  pomocy osobom dotkni tym przemoc , oddzia ywania na osoby stosuj ce przemoc
  oraz podnoszenia wiadomo ci spo ecznej na temat przyczyn i skutków przemocy
  w rodzinie.
2. Organy administracji rz dowej i samorz dowej mog  zleca  realizacj  zada
  okre lonych w ustawie w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 12 marca 2004
  r. o pomocy spo ecznej albo w ustawie z dnia 24 marca 2003 r. o dzia alno ci
  po ytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z pó n. zm.)[4].

                                    Art. 10.
W celu tworzenia warunków do bardziej skutecznego przeciwdzia ania przemocy w
rodzinie Rada Ministrów przyjmie Krajowy Program Przeciwdzia ania Przemocy w
Rodzinie, okre laj cy szczegó owe  dzia ania w zakresie:
   1) zapewnienia ochrony i udzielenia pomocy osobom dotkni tym przemoc ;
   2) oddzia ywa  korekcyjno-edukacyjnych na osoby stosuj ce przemoc;
   3) podnoszenia wiadomo ci spo ecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w
     rodzinie.

                                    Art. 11.
Rada Ministrów sk ada corocznie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do
30 czerwca sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia ania
Przemocy w Rodzinie.
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Przemocy w Rodzinie.

                                    Art. 12.
Osoby, które w zwi zku z wykonywaniem swoich obowi zków s bowych powzi y
podejrzenie o pope nieniu przest pstwa z u yciem przemocy wobec cz onków
rodziny, powinny niezw ocznie zawiadomi  o tym Policj  lub prokuratora.

                                    Art. 13.
Umarzaj c warunkowo post powanie karne wobec sprawcy przest pstwa pope nionego z

yciem przemocy lub gro by bezprawnej wobec cz onka rodziny albo zawieszaj c
wykonanie kary za takie przest pstwo, s d, nak adaj c obowi zek, o którym mowa w
art. 72 § 1 pkt 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, okre la
sposób kontaktu skazanego z pokrzywdzonym lub mo e zakaza  zbli ania si
skazanego do pokrzywdzonego w okre lonych okoliczno ciach.

                                    Art. 14.
1. Je eli zachodz  przes anki dla zastosowania tymczasowego aresztowania wobec
  oskar onego o przest pstwo, o którym mowa w art. 13, s d mo e zamiast
  tymczasowego aresztowania zastosowa  dozór Policji, pod warunkiem e
  oskar ony opu ci lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym, w wyznaczonym
  przez s d terminie, i okre li miejsce pobytu.
2. W razie opuszczenia lokalu, o którym mowa w ust. 1, ograniczenie
  przewidziane w art. 275 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
  post powania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555, z pó n. zm.)[5] mo e tak e
  polega  na powstrzymywaniu si  od kontaktu z pokrzywdzonym w okre lony
  sposób.

                                    Art. 15.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z
pó n. zm.)[6] wprowadza si  nast puj ce zmiany:
1) w art. 41a w  1 po wyrazach "na szkod  ma oletniego" dodaje si  wyrazy "oraz
  w razie skazania za umy lne przest pstwo z u yciem przemocy, w tym przemocy
  przeciwko osobie najbli szej";
2) w art. 67 § 3 otrzymuje brzmienie:
  "§ 3. Umarzaj c warunkowo post powanie karne, s d zobowi zuje sprawc  do
      naprawienia szkody w ca ci lub w cz ci, a mo e na niego na
      obowi zki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5 lub 7a, a ponadto orzec
      wiadczenie pieni ne wymienione w art. 39 pkt 7 oraz zakaz prowadzenia
      pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2.";
3) w art. 72 w § 1:
   a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
     "6) poddania si  leczeniu, w szczególno ci odwykowemu lub
       rehabilitacyjnemu, albo oddzia ywaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w
       programach korekcyjno-edukacyjnych,",
   b) pkt 7a otrzymuje brzmienie:
      "7a) powstrzymywania si  od kontaktowania si  z pokrzywdzonym lub innymi
         osobami w okre lony sposób,",
   c) dodaje si  pkt 7b w brzmieniu:
     "7b) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,".

                                    Art. 16.
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr
99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 94, poz.
778) wprowadza si  nast puj ce zmiany:
1) w art. 47:
   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     "1. Interwencja kryzysowa stanowi zespó  interdyscyplinarnych dzia
       podejmowanych na rzecz osób i rodzin b cych w stanie kryzysu. Celem
       interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i
       umiej tno ci samodzielnego radzenia sobie, a dzi ki temu zapobieganie
       przej ciu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolno ci
       psychospo ecznej.",
   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     "3. W ramach interwencji kryzysowej udziela si  natychmiastowej
       specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zale no ci od potrzeb -
       poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych -
       schronienia do 3 miesi cy.";
2) po art. 87 dodaje si  art. 87a w brzmieniu:

"Art. 87a. 1. Wychowawca zatrudniony w placówce opieku czo-wychowawczej
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    "Art. 87a. 1. Wychowawca zatrudniony w placówce opieku czo-wychowawczej
             oskar ony o pope nienie przest pstwa z u yciem przemocy, w tym
             przemocy w rodzinie, zostaje z mocy prawa zawieszony w pe nieniu
             obowi zków s bowych na czas trwania post powania.
         2. Dyrektor placówki opieku czo-wychowawczej rozwi zuje stosunek pracy
           z wychowawc , który zosta  prawomocnie skazany za przest pstwo
           pope nione z u yciem przemocy.";
3) w art. 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Op at  za pobyt w o rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala
     podmiot kieruj cy w uzgodnieniu z osob  kierowan , uwzgl dniaj c przyznany
     zakres us ug. Osoby nie ponosz  op at, je eli dochód osoby samotnie
     gospodaruj cej lub dochód na osob  w rodzinie nie przekracza kwoty
     kryterium dochodowego.".

                                    Art. 17.
Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 2 miesi cy od dnia og oszenia, z wyj tkiem
art. 6 ust. 4 i 5, który wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
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