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TYTUŁ II 

PRZEPISY DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SPRAW 

 

Dział Ia  

[Sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia] 

 

<Sprawy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie > 

 

[Art. 560
2
. 

Przepisy zawarte w niniejszym dziale stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 11a 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 218 i 956).] 

<Art. 560
2
. 

Przepisy zawarte w niniejszym dziale stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 11a 

i art. 11aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 218 i 956).> 
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Art. 560
3
. 

[§ 1. Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia może być złożony na urzędowym formularzu.] 

<§ 1. Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia 

wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie 

zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazanie zbliżania 

się do osoby dotkniętej przemocą w rodzinie może być złożony na urzędowym 

formularzu.> 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób udostępniania 

urzędowego formularza wniosku, o którym mowa w § 1, mając na względzie ustawowe 

wymagania przewidziane dla tego pisma, potrzebę zamieszczenia niezbędnych pouczeń co 

do sposobu wypełniania formularza, wnoszenia pisma i skutków niedostosowania go do 

ustawowych wymagań, a także konieczność bezpłatnego udostępniania formularzy w 

siedzibach sądów oraz sieci Internet w formie pozwalającej na dogodną edycję treści 

formularza. 

Art. 560
7
. 

[§ 1. Sąd w postanowieniu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do 

opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub 

zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wskazuje obszar lub 

odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w 

rodzinie jest obowiązana zachować.] 

<§ 1. Sąd w postanowieniu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do 

opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub 

zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazaniu 

zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą w rodzinie wskazuje obszar lub odległość 

od wspólnie zajmowanego mieszkania lub od osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, 

którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować.> 

§ 2. [Postanowienie o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia 

wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu 

zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia jest skuteczne i wykonalne z 

chwilą ogłoszenia.] <Postanowienie o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w 

rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 
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otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, 

lub zakazaniu zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą w rodzinie jest skuteczne 

i wykonalne z chwilą ogłoszenia.> Sąd może je zmienić lub uchylić w razie zmiany 

okoliczności, nawet gdy jest prawomocne. 

 

[Art. 560
8
. 

Sąd w postanowieniu w przedmiocie zobowiązania osoby stosującej przemoc w rodzinie do 

opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub 

zakazania zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia rozstrzyga również 

o zabezpieczeniu, jeżeli było udzielone.] 

 

<Art. 560
8
. 

Sąd w postanowieniu w przedmiocie zobowiązania osoby stosującej przemoc w rodzinie 

do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub 

zakazania zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazania 

zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą w rodzinie rozstrzyga również o 

zabezpieczeniu, jeżeli było udzielone.> 

 

Art. 755
2
. 

[§ 1. W sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia 

wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie 

zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia sąd może udzielić 

zabezpieczenia również przez przedłużenie obowiązywania nakazu lub zakazu, o których 

mowa w art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

360 i 956), zwanej dalej „ustawą o Policji”, lub art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 431 i 956), zwanej dalej „ustawą o Żandarmerii Wojskowej”. Sąd może zmienić 

wskazane w nakazie lub zakazie obszar lub odległość od tego mieszkania, które osoba 

stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować.] 

<§ 1. W sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia 

wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie 

zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania 

się do osoby dotkniętej przemocą w rodzinie sąd może udzielić zabezpieczenia 
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również przez przedłużenie obowiązywania nakazu lub zakazu, o których mowa 

w art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z
 
2020 r. poz. 360 

i 956), zwanej dalej „ustawą o Policji”, lub art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 431 i 956), zwanej dalej „ustawą o Żandarmerii Wojskowej”. Sąd może 

zmienić wskazane w nakazie lub zakazie obszar lub odległość od wspólnie 

zajmowanego mieszkania lub od osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, które osoba 

stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować.> 

§ 2. Sąd, udzielając zabezpieczenia, określa częstotliwość dokonywania przez Policję lub 

Żandarmerię Wojskową sprawdzenia, czy przedłużony nakaz lub zakaz nie są naruszane, 

mając na uwadze treść przepisów art. 15ai ust. 1 ustawy o Policji lub art. 18i ust. 1 ustawy 

o Żandarmerii Wojskowej. 

§ 3. Przepisy art. 560
4
 § 2 i art. 560

6
 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie trzech dni od dnia jego wpływu do sądu. 

§ 5. Sąd doręcza niezwłocznie odpis postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia uczestnikom 

postępowania, wraz z pouczeniem o zażaleniu, oraz prokuratorowi i Policji lub 

Żandarmerii Wojskowej, a ponadto zawiadamia właściwy miejscowo zespół 

interdyscyplinarny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a gdy w mieszkaniu zamieszkują osoby małoletnie 

- także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy. 

 

[Art. 755
3
. 

W sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia sąd, udzielając zabezpieczenia, wskazuje w 

postanowieniu czas jego trwania.] 

<Art. 755
3
. 

W sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia 

wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie 

zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazanie zbliżania się 

do osoby dotkniętej przemocą w rodzinie sąd, udzielając zabezpieczenia, wskazuje w 

postanowieniu czas jego trwania.> 
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U S T A W A   z dnia  20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238 

oraz z 2020 r. 568, 956 i 1086 

Art. 66b. 

Kto nie stosuje się do: 

[1)   wydanego przez Policję, na podstawie art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 

Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956), lub Żandarmerię Wojskową, na podstawie art. 

18a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 

organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956), nakazu natychmiastowego 

opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub 

zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, 

2)   postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby 

stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia, którym nakaz lub zakaz, o których mowa w pkt 1, został przedłużony,] 

<1) wydanego przez Policję, na podstawie art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956), lub Żandarmerię Wojskową, na 

podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i 

wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956), nakazu 

natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia, lub zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, 

2) postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby 

stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania 

i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia, lub zakazanie zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą 

w rodzinie, w tym postanowienia, którym nakaz lub zakaz, o których mowa w pkt 1, 

został przedłużony,> 

3)   postanowienia sądu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia 

wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu 

zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydanego na podstawie art. 

11a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2020 r. poz. 218 i 956)<,> 
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<4) postanowienia sądu o zakazaniu osobie stosującej przemoc w rodzinie zbliżania się 

do osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, wydanego na podstawie art. 11aa ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie> 

- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) 

 

Art. 15aa. 

[1. Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu 

przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla 

życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia 

wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej 

„nakazem”, lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany 

dalej „zakazem”.] 

<1. Policjant ma prawo wydać wobec osoby
 
stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu 

przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie 

dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą: 

1) nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia, zwany dalej „nakazem” lub 

2) zakaz: 

a) zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub 

b) zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą w rodzinie 

– zwany dalej „zakazem”.> 

2. Policjant w celu stwierdzenia zasadności wydania nakazu lub zakazu stosuje odpowiednio 

przepis art. 15a ust. 2. 

3. Nakaz lub zakaz mogą być stosowane łącznie. 

4. Nakaz lub zakaz są natychmiast wykonalne. 

[5. Policjant w nakazie lub zakazie wskazuje obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego 

mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować.] 
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<5. Policjant w nakazie lub zakazie wskazuje obszar lub odległość od wspólnie 

zajmowanego mieszkania lub od osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, którą osoba 

stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować.> 

6. Przepis ust. 1 stosuje się do każdego lokalu służącego zaspokajaniu bieżących potrzeb 

mieszkaniowych. 

Art. 15ab. 

1. Policjant wydaje nakaz lub zakaz: 

1)   podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego 

bezpośrednim otoczeniu lub 

2)   w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, w szczególności 

zgłoszenia przez: 

a)  osobę dotkniętą przemocą w rodzinie lub 

b)  kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w 

związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków. 

2. W przypadku zatrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz lub zakaz mogą być 

wydane bezpośrednio po jej zwolnieniu. 

3. Policja wykonuje czynności niezwłocznie w związku z powzięciem informacji, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2. 

4. Osobę zgłaszającą przemoc w rodzinie przesłuchuje się w charakterze świadka, po 

pouczeniu o treści art. 233 Kodeksu karnego, na okoliczności wskazane w zgłoszeniu, o ile 

to możliwe na miejscu zdarzenia. [Policja w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 15aa ust. 1, oraz w celu wskazania obszaru lub odległości od 

wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest 

obowiązana zachować, może przesłuchać w charakterze świadków również inne osoby, w 

szczególności wszystkie dotknięte tą przemocą osoby pełnoletnie wspólnie zajmujące 

mieszkanie.] <Policja w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki, o których mowa w 

art. 15aa ust. 1, oraz w celu wskazania obszaru lub odległości od wspólnie 

zajmowanego mieszkania lub od osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, którą osoba 

stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować, może przesłuchać w 

charakterze świadków również inne osoby, w szczególności wszystkie dotknięte tą 

przemocą osoby pełnoletnie wspólnie zajmujące mieszkanie.> Policja, dokonując 

wskazanych ustaleń, uwzględnia w protokole przesłuchania zaistnienie okoliczności 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego.  
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5. Do przesłuchania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

<5a. W przypadku gdy należy się obawiać, że obecność osoby stosującej przemoc w 

rodzinie będzie oddziaływać krępująco na świadka, Policja może nakazać tej osobie, 

aby na czas przesłuchania świadka opuściła miejsce przesłuchania.> 

6. Osobę małoletnią, która w chwili przesłuchania nie ukończyła 15 lat, można przesłuchać 

tylko wówczas, gdy jej zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla sprawy, w szczególności 

gdy jest jedynym świadkiem zdarzenia, i wyłącznie w odpowiednio przystosowanych 

pomieszczeniach, o których mowa w przepisach Kodeksu postępowania karnego. 

7. Przesłuchanie osoby małoletniej, o której mowa w ust. 6, przeprowadza sąd opiekuńczy 

miejsca jej pobytu na wniosek Policji. Przesłuchanie odbywa się z udziałem prokuratora 

oraz biegłego psychologa, przy czym osoba pełnoletnia wskazana przez małoletniego ma 

prawo być obecna przy przesłuchaniu, o ile nie ogranicza to swobody wypowiedzi 

przesłuchiwanego małoletniego. W przesłuchaniu nie bierze udziału osoba stosująca 

przemoc w rodzinie. Z czynności przesłuchania osoby małoletniej sporządza się protokół i 

nagranie obrazu i dźwięku. 

8. Jeżeli małoletni został już przesłuchany na okoliczność stosowania przemocy w rodzinie w 

innej sprawie, sąd po zapoznaniu się z tymi zeznaniami ocenia, czy zachodzi potrzeba 

przesłuchania małoletniego w związku z treścią wniosku Policji. W przypadku odstąpienia 

od przesłuchania sąd przekazuje Policji protokoły dotychczasowych przesłuchań 

małoletniego. 

9. Policja może również dokonywać innych czynności w celu ustalenia, czy zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 15aa ust. 1, w tym wysłuchać osobę stosującą przemoc 

w rodzinie, o ile nie utrudni to natychmiastowego wydania nakazu lub zakazu. <W 

przypadku gdy osobie stosującej przemoc w rodzinie nakazano opuszczenie miejsca 

przesłuchania świadka, przed przystąpieniem do wysłuchania Policja informuje 

osobę stosującą przemoc w rodzinie o treści zeznań złożonych w czasie jej 

nieobecności oraz umożliwia jej odniesienie się do tych zeznań.> 

10. Nakaz lub zakaz mogą być wydane również w przypadku nieobecności we wspólnie 

zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu osoby stosującej przemoc w 

rodzinie podczas wykonywania czynności przez Policję. 

11. Policja przed wydaniem nakazu lub zakazu ma prawo zażądać dodatkowych informacji od 

innych instytucji lub organów w celu ustalenia, czy zachodzą okoliczności wskazane w art. 

15aa ust. 1. 
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Art. 15ad. 

1. Nakaz lub zakaz doręcza się niezwłocznie osobie stosującej przemoc w rodzinie oraz 

osobie dotkniętej tą przemocą. [W razie niemożności doręczenia nakazu lub zakazu osobie 

stosującej przemoc w rodzinie, doręczenie uważa się za dokonane przez umieszczenie na 

drzwiach wspólnie zajmowanego mieszkania zawiadomienia o ich wydaniu, dokonując 

wzmianki w nakazie lub zakazie, wskazując przyczynę braku doręczenia.] <W razie 

niemożności doręczenia nakazu lub zakazu osobie stosującej przemoc w rodzinie, 

doręczenie uważa się za dokonane przez umieszczenie na drzwiach wspólnie 

zajmowanego mieszkania zawiadomienia o ich wydaniu oraz dokonanie wzmianki o 

tym fakcie w nakazie lub zakazie wraz ze wskazaniem przyczyny umieszczenia 

zawiadomienia o wydaniu nakazu lub zakazu.> 

2. Jeżeli osoba stosująca przemoc w rodzinie odmawia przyjęcia nakazu lub zakazu, 

doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku policjant dokonuje adnotacji o 

odmowie ich przyjęcia na oryginale nakazu lub zakazu. 

[3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko osoby stosującej 

przemoc w rodzinie oraz wezwanie do niezwłocznego kontaktu z właściwą jednostką 

Policji, a ponadto dostępne po otwarciu zawiadomienia informacje o wydaniu nakazu lub 

zakazu, podstawie prawnej, miejscu ich odebrania, a także zasadach zabrania ze wspólnie 

zajmowanego mieszkania przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy 

oraz będących własnością osoby stosującej przemoc w rodzinie zwierząt domowych.] 

<3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko osoby stosującej 

przemoc w rodzinie oraz wezwanie do niezwłocznego kontaktu z właściwą jednostką 

organizacyjną Policji, a ponadto dostępne po otwarciu zawiadomienia informacje o 

wydaniu nakazu lub zakazu, podstawie prawnej, miejscu ich odebrania, a także 

zasadach zabrania ze wspólnie zajmowanego mieszkania lub jego bezpośredniego 

otoczenia przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz 

będących własnością osoby stosującej przemoc w rodzinie zwierząt domowych.> 

4. Policja niezwłocznie doręcza odpis nakazu lub zakazu prokuratorowi oraz zawiadamia 

właściwy miejscowo zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w przepisach ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a gdy w mieszkaniu zamieszkują osoby małoletnie 

- także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy. 

[5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec 
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niemożności doręczenia nakazu lub zakazu, mając na uwadze konieczność zrozumienia 

zawiadomienia również przez osoby niekorzystające z pomocy pełnomocnika.] 

<5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, umieszczanego na drzwiach mieszkania 

wobec niemożności doręczenia nakazu lub zakazu, mając na uwadze konieczność 

zrozumienia zawiadomienia również przez osoby niekorzystające z profesjonalnej 

pomocy prawnej.> 

Art. 15ae. 

[1. Czynność opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia 

przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, wymaga 

sporządzenia protokołu, który podpisują pełnoletnie osoby uczestniczące w czynności.] 

<1. Czynność opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub 

zakaz, wymaga sporządzenia protokołu, który podpisuje ta osoba oraz pełnoletnia 

osoba dotknięta przemocą w rodzinie uczestnicząca w czynności lub inna pełnoletnia 

osoba, jeżeli została upoważniona przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie i 

uczestniczyła w czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia.> 

2. Protokół zawiera: 

1)   datę, czas, miejsce oraz podstawę prawną przeprowadzenia czynności; 

2)   dane policjantów przeprowadzających czynność oraz osób w niej uczestniczących; 

3)   oznaczenie czynności oraz jej przebieg; 

4)   wzmiankę o wydaniu nakazu lub zakazu; 

5)   oświadczenia osób uczestniczących w czynności oraz policjantów; 

6)   wzmiankę o udzieleniu pouczeń oraz udzielonych informacjach, o których mowa w art. 

15ag i art. 15ah; 

[7)   w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności, w 

szczególności wskazanie zabranych ze wspólnie zajmowanego mieszkania przedmiotów 

osobistego użytku i służących do świadczenia pracy lub zwierząt domowych oraz opis 

pozostawionego mienia, które według twierdzeń osoby stosującej przemoc w rodzinie, 

wobec której wydano nakaz lub zakaz, stanowi jej własność.] 

<7) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu 

czynności, w szczególności wskazanie zabranych ze wspólnie zajmowanego 
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mieszkania lub jego bezpośredniego otoczenia przedmiotów osobistego użytku i 

służących do świadczenia pracy lub zwierząt domowych oraz opis pozostawionego 

mienia, które według twierdzeń osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której 

wydano nakaz lub zakaz, stanowi jej własność.> 

3. Jeżeli osoba uczestnicząca w czynności odmawia podpisu lub nie może go złożyć, policjant 

dokonujący czynności zaznacza przyczynę braku podpisu. 

4. [Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, ma prawo 

zabrać ze wspólnie zajmowanego mieszkania przedmioty osobistego użytku i służące do 

świadczenia pracy lub będące jej własnością zwierzęta domowe. W przypadku sprzeciwu 

osób wspólnie zajmujących mieszkanie przedmioty te lub zwierzęta domowe pozostawia się 

we wspólnie zajmowanym mieszkaniu.] <Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec 

której wydano nakaz lub zakaz, ma prawo zabrać ze wspólnie zajmowanego 

mieszkania lub jego bezpośredniego otoczenia przedmioty osobistego użytku i służące 

do świadczenia pracy lub będące jej własnością zwierzęta domowe. W przypadku 

sprzeciwu osób wspólnie zajmujących mieszkanie przedmioty te lub zwierzęta 

domowe pozostawia się we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim 

otoczeniu.> Dochodzenie roszczeń z tego tytułu odbywa się na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym. 

5. [Jeżeli w okresie obowiązywania nakazu lub zakazu zajdzie potrzeba zabrania przez osobę 

stosującą przemoc w rodzinie mienia stanowiącego jej własność, w szczególności 

niezabranych uprzednio przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy 

lub zwierząt domowych, ze wspólnie zajmowanego mieszkania, może się to odbyć jeden 

raz, wyłącznie w obecności policjanta, po wcześniejszym uzgodnieniu przez nich terminu z 

osobą dotkniętą tą przemocą.] <Jeżeli w okresie obowiązywania nakazu lub zakazu 

zajdzie potrzeba zabrania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie mienia 

stanowiącego jej własność, w szczególności niezabranych uprzednio przedmiotów 

osobistego użytku i służących do świadczenia pracy lub zwierząt domowych, ze 

wspólnie zajmowanego mieszkania lub jego bezpośredniego otoczenia, może się to 

odbyć jeden raz, wyłącznie w obecności policjanta, po wcześniejszym uzgodnieniu 

przez nich terminu z osobą dotkniętą tą przemocą.> Osoba dotknięta przemocą w 

rodzinie ma prawo brać udział w tej czynności lub upoważnić do udziału w niej inną 

osobę. 
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6. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, ma obowiązek 

pozostawić klucze do wspólnie zajmowanego mieszkania i pomieszczeń jego 

bezpośredniego otoczenia w tym mieszkaniu. 

7. Jeżeli w związku z wydaniem nakazu lub zakazu zachodzi potrzeba zabezpieczenia 

zwierząt stanowiących mienie osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której wydano 

nakaz lub zakaz, stosuje się odpowiednio przepis art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638). 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu lub zakazu, mając na uwadze 

prawidłowe udokumentowanie przeprowadzanej czynności. 

 

Art. 15af. 

1. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, jest 

obowiązana wskazać jednostce organizacyjnej Policji, której policjant wydał ten nakaz lub 

zakaz, adres miejsca pobytu, a także, o ile to możliwe, numer telefonu, pod którym będzie 

dostępna, oraz poinformować tę jednostkę Policji o każdej zmianie adresu lub numeru. 

2. Osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, należy 

pouczyć, że jeżeli zmieni miejsce pobytu, nie będzie dostępna pod wskazanym przez siebie 

numerem telefonu, nie zawiadamiając o tym jednostki organizacyjnej Policji, o której 

mowa w ust. 1, na skutek czego nie odbierze korespondencji pod wskazanym adresem lub 

nie stawi się we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji w celu jej odbioru w ciągu 24 

godzin od pozostawienia zawiadomienia o korespondencji, korespondencja zostanie 

uznana za doręczoną z upływem tego terminu, chyba że miejsce pobytu tej osoby jest 

Policji znane. 

3. Niedoręczenie korespondencji wymaga udokumentowania ze wskazaniem przyczyny 

niedoręczenia. 

[4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub 

zakaz, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji, mając na uwadze 

konieczność zrozumienia zawiadomienia również przez osoby niekorzystające z pomocy 

pełnomocnika.] 
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<4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany 

nakaz lub zakaz, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji, 

mając na uwadze konieczność zrozumienia zawiadomienia również przez osoby 

niekorzystające z profesjonalnej pomocy prawnej.> 

 

Art. 15ag. 

1. Policjant, w przypadku wydania nakazu lub zakazu, informuje osobę dotkniętą przemocą w 

rodzinie o: 

[1)   możliwości i sposobie złożenia żądania, aby sąd zobowiązał osobę stosującą przemoc w 

rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, o 

którym mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;] 

<1) możliwości i sposobie złożenia żądania, aby sąd zobowiązał osobę stosującą przemoc 

w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,> 

2)   obowiązku wszczęcia przez organy ścigania, niezależnie od wydanego nakazu lub zakazu, 

postępowania karnego w związku z popełnieniem ściganego z urzędu przestępstwa z 

użyciem przemocy i możliwości stosowania w toku prowadzonego postępowania środków 

zapobiegawczych, o których mowa w przepisach Kodeksu postępowania karnego; 

3)   możliwości uzyskania wsparcia we właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej, 

specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i innych placówkach 

świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie; 

4)   całodobowym ogólnopolskim telefonie dla ofiar przemocy w rodzinie; 

[5)   możliwości uzyskania pomocy udzielanej przez podmioty, które otrzymały dotacje z 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu 

Sprawiedliwości, o którym mowa w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, oraz 

danych teleadresowych, najbliższych miejscowo dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, 

siedzib tych podmiotów i innych niezbędnych danych kontaktowych tych podmiotów.] 

<5) możliwości uzyskania pomocy udzielanej przez podmioty, które otrzymały 

dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, o 

którym mowa w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, oraz danych 

teleadresowych, najbliższych miejscowo dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, 
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siedzib tych podmiotów i innych niezbędnych danych kontaktowych tych 

podmiotów.> 

[2. Policjant, w przypadku wydania nakazu lub zakazu, poucza osobę dotkniętą przemocą w 

rodzinie o przekazaniu jej danych najbliższemu miejscowo podmiotowi, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 5, w celu udzielenia pomocy, chyba że osoba ta nie wyrazi zgody.] 

<2. Policjant, w przypadku wydania nakazu lub zakazu, informuje osobę dotkniętą 

przemocą w rodzinie o możliwości przekazania jej danych osobowych najbliższemu 

miejscowo podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, w celu udzielenia pomocy, 

chyba że osoba ta nie wyrazi zgody.> 

3. Policjant, w przypadku wydania nakazu lub zakazu, poucza osobę stosującą przemoc w 

rodzinie o przekazaniu jej danych właściwemu ze względu na miejsce jej pobytu 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w celu podjęcia działań pozostających we 

właściwości powiatu na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie, chyba że osoba ta nie wyrazi zgody. 

 

Art. 15aj. 

1. Osobie stosującej przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, przysługuje 

zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania. Zażalenie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia nakazu 

lub zakazu, o czym należy osobę tę pouczyć wraz z doręczeniem nakazu lub zakazu. W 

zażaleniu skarżący może się domagać zbadania prawidłowości prowadzenia czynności, 

zasadności oraz legalności wydanego nakazu lub zakazu. Do zażalenia stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

[2. Sąd rozpoznaje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia jego 

wpływu do sądu.] 

<2. Sąd rozpoznaje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od 

chwili wpływu zażalenia do sądu.> 

3. Sąd uchyla zaskarżony nakaz lub zakaz w przypadku stwierdzenia jego bezzasadności lub 

nielegalności, o czym niezwłocznie zawiadamia osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, 

prokuratora, właściwą jednostkę Policji oraz zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w 

przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

4. W przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości nakazu lub 

zakazu sąd zawiadamia o tym przełożonego policjanta, który wydał nakaz lub zakaz. 
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Art. 15ak.
 

1. Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie czternastu dni od dnia ich wydania, chyba że sąd 

udzielił zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie 

do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub 

zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, którym nakaz lub 

zakaz zostały przedłużone. 

2. Nakaz lub zakaz tracą również moc, w przypadku gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, 

wobec której wydano nakaz lub zakaz, została zatrzymana w związku z podejrzeniem 

popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w 

postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu 

zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. <Zakaz zbliżania się do osoby dotkniętej 

przemocą w rodzinie nie traci jednak mocy w razie zastosowania środka 

zapobiegawczego w postaci nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego 

wspólnie z pokrzywdzonym.> 

[3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, prokurator zawiadamia pokrzywdzonego, osobę 

dotkniętą przemocą oraz właściwą jednostkę Policji.] 

<3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, prokurator zawiadamia osobę dotkniętą 

przemocą w rodzinie oraz właściwą jednostkę Policji.> 

 

<Art. 15al. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych składa Sejmowi i Senatowi, w terminie do 

dnia 30 czerwca, informację o liczbie nakazów lub zakazów wydanych w poprzednim 

roku kalendarzowym, w tym nakazów lub zakazów uchylonych następnie na podstawie 

art. 15aj ust. 3.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956) 

 

Art. 17. 

1. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej, wykonując zadania, o których mowa w art. 4, wobec 

osób określonych w art. 3 ust. 2 mają prawo: 
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1)   legitymowania w celu ustalenia tożsamości; 

2)   sprawdzania posiadania uprawnień określonych w odrębnych przepisach; 

3)   zatrzymywania w przypadkach i w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 

karnym; 

[4)   zatrzymywania w przypadkach określonych w art. 18 i w przepisach innych ustaw;] 

<4) zatrzymania w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 i 2 oraz w przepisach 

innych ustaw;> 

5)   doprowadzania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej lub miejsca zamieszkania, 

w przypadkach określonych ustawą; 

6)   osadzania w izbie zatrzymań w przypadkach i w trybie określonym w przepisach o 

dyscyplinie wojskowej; 

7)   nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia, na zasadach i w trybie 

określonym dla funkcjonariuszy Policji w przepisach o postępowaniu w sprawach o 

wykroczenia, a także wykonywania czynności sprawdzających oraz zawiadamiania 

prokuratora do spraw wojskowych w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury o 

popełnieniu wykroczenia, na zasadach i w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 

karnym; 

8)   występowania do dowódców jednostek wojskowych z wnioskami o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego, na zasadach i w trybie określonym w przepisach o 

dyscyplinie wojskowej, postępowaniu karnym i w innych przepisach; 

9)   przeszukiwania osób i pomieszczeń w przypadkach i w trybie określonym w przepisach o 

postępowaniu karnym i w innych przepisach; 

10)  
(1)

 dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania 

ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i 

wodnego:  

a)  w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod 

groźbą kary lub 

b)  w celu znalezienia: 

–  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących służyć do popełnienia czynu 

zabronionego pod groźbą kary lub 

–  przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, lub mogących stanowić dowód w 

prowadzonym postępowaniu karnym, karnym skarbowym lub czynnościach 
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wyjaśniających w sprawach o wykroczenia lub w związku z realizacją zadań, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4, 5, 6 i 8, lub 

–  przedmiotów podlegających przepadkowi, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia 

posiadania przez osobę broni lub takich przedmiotów lub uzasadnionego 

przypuszczenia ich użycia do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary 

- na zasadach i w sposób określony w art. 17a i art. 17b; 

10a)  obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w 

miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i 

administracyjno-porządkowych prowadzonych na podstawie ustawy - także dźwięku 

towarzyszącego tym zdarzeniom; 

11)  udzielania pouczeń oraz wydawania rozkazów (poleceń) w granicach niezbędnych do 

wykonania czynności służbowej; 

12)  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej 

i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców; 

13)  zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek organizacyjnych niż wymienione 

w pkt 12 oraz stowarzyszeń i fundacji, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do 

każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy; 

14)  usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach i w trybie określonym w 

przepisach o ruchu drogowym; 

15)  używania i wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej na 

zasadach określonych w art. 42; 

16)   dokonywania sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony przed bezprawnymi 

zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie lub w celu ochrony przed 

nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia lub 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub: 

a)  zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym - osób w związku z ich 

dostępem na tereny lub do obiektów ochranianych przez Żandarmerię Wojskową lub w 

związku z zabezpieczeniem przez Żandarmerię Wojskową imprez masowych lub 

zgromadzeń, bagaży lub przedmiotów posiadanych przez te osoby, a także środków 

transportu lądowego, powietrznego lub wodnego lub pojazdów, którymi się poruszają w 

związku z dostępem do tych terenów lub obiektów, 
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b)  znalezienia i odebrania przedmiotów, których użycie ze względu na ich właściwości 

może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa 

przeprowadzonych czynności osób: 

–  doprowadzanych przez Żandarmerię Wojskową na polecenie lub zarządzenie 

uprawnionego organu lub w związku z realizacją czynności określonych przepisami 

prawa lub osób w stanie nietrzeźwości doprowadzanych przez Żandarmerię Wojskową 

do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej lub miejsca zamieszkania lub izby 

zatrzymań lub innego miejsca określonego przepisami prawa lub wskazanego przez 

uprawniony organ w poleceniu lub zarządzeniu, na podstawie którego dokonuje się 

doprowadzenia do izby zatrzymań lub innego miejsca określonego przepisami prawa, 

–  zatrzymywanych w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i 4, osób zatrzymanych, 

przyjmowanych i osadzanych w izbach zatrzymań lub innych miejscach określonych 

przepisami prawa, 

–  pozbawionych wolności, w tym przebywających w zakładach karnych, aresztach 

śledczych, zakładach poprawczych, a także osób skazanych lub tymczasowo 

aresztowanych, przekazywanych na podstawie umów międzynarodowych, podczas 

wykonywania w stosunku do tych osób przez Żandarmerię Wojskową na polecenie sądu 

lub prokuratora czynności polegających na przemieszczaniu tych osób w związku z 

wykonywaniem czynności procesowych lub innych czynności określonych przez sąd 

lub prokuratora; 

17)   wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do 

wykonania czynności określonych w pkt 1-7, 9 lub 10 lub wykonywania innych czynności 

służbowych podejmowanych w zakresie i w celu realizacji ustawowych zadań Żandarmerii 

Wojskowej lub w granicach niezbędnych do ochrony przed zatarciem śladów przy 

zabezpieczaniu miejsca zdarzenia lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia 

bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnej realizacji zadań 

Żandarmerii Wojskowej albo uniknięcia zatarcia śladów przestępstwa lub wykroczenia. 

1a. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3b, do żołnierzy 

Żandarmerii Wojskowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b i art. 7c ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

poza granicami państwa. 
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2. Instytucje, organy i przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1 pkt 12, są obowiązani, w 

zakresie swojego działania, do udzielania żądanej pomocy w ramach obowiązujących 

przepisów prawa. 

3. Jednostki, stowarzyszenia, fundacje i osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 13, są 

obowiązane do udzielania pomocy w ramach obowiązujących przepisów prawa. 

 

Art. 18. 

1. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej mają prawo zatrzymać żołnierza: 

1)   który stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego albo dla mienia; 

2)   co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełnił on wykroczenie, a 

zachodzi obawa co do jego ucieczki lub ukrycia się albo zatarcia śladów, bądź też nie 

można ustalić jego tożsamości; 

3)   który został ujęty na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia albo w pościgu 

podjętym bezpośrednio po popełnieniu tego czynu; 

4)   który rażąco narusza dyscyplinę wojskową lub porządek publiczny, jeżeli zachodzi 

obawa co do jego ucieczki lub ukrycia się albo zatarcia śladów czynu bądź nie można 

ustalić jego tożsamości albo gdy zatrzymanie jest niezbędne do niezwłocznego 

przywrócenia dyscypliny wojskowej lub porządku publicznego; 

5)   który, będąc pozbawiony wolności, samowolnie opuścił izbę zatrzymań, areszt 

śledczy, zakład karny lub wojskowy areszt dyscyplinarny albo opuścił je na podstawie 

zezwolenia właściwego organu i w wyznaczonym terminie nie powrócił do nich; 

6)   który, pełniąc niezawodową służbę wojskową, samowolnie przebywa poza jednostką 

wojskową lub wyznaczonym miejscem przebywania; 

7)   który w mundurze wojskowym znajduje się w miejscu publicznym pod wpływem 

środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego; 

8)   który nosi mundur wojskowy albo posiada uzbrojenie lub wyekwipowanie wojskowe, 

niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

2. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej mają prawo zatrzymać żołnierza pełniącego czynną 

służbę wojskową stosującego przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 i 956), 

zwanej dalej "ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie", stwarzającego 

bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. 
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3. [Żołnierz Żandarmerii Wojskowej w celu stwierdzenia zasadności zatrzymania ocenia 

ryzyko bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, odrębnie dla osoby 

dorosłej i dziecka, biorąc pod uwagę w szczególności:] 

 <Żołnierz Żandarmerii Wojskowej w celu stwierdzenia zasadności zatrzymania, 

o którym mowa w ust. 2, ocenia ryzyko bezpośredniego zagrożenia dla życia lub 

zdrowia ludzkiego, odrębnie dla osoby dorosłej i dziecka, biorąc pod uwagę 

w szczególności:> 

1)   akty przemocy fizycznej w rodzinie; 

2)   wiek osoby dotkniętej przemocą w rodzinie; 

3)   stosowanie przemocy w rodzinie wobec kobiety w ciąży; 

4)   niepełnosprawność w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 426, 568 i 875) osoby dotkniętej przemocą w rodzinie; 

5)   zależność osoby dotkniętej przemocą w rodzinie od żołnierza stosującego tę przemoc 

ze względu na stan zdrowia lub jej zaburzenia psychiczne; 

6)   zaburzenia psychiczne żołnierza, o którym mowa w ust. 2; 

7)   stan żołnierza, o którym mowa w ust. 2, podczas interwencji związany z użyciem, 

nadużywaniem lub uzależnieniem od alkoholu, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych; 

8)   kierowanie przez żołnierza, o którym mowa w ust. 2, gróźb użycia przemocy ze 

skutkiem bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia; 

9)   dostęp żołnierza, o którym mowa w ust. 2, do niebezpiecznego narzędzia lub broni; 

10)  informacje o dotychczas stosowanej przemocy lub prowadzonych postępowaniach 

wobec żołnierza, o którym mowa w ust. 2, w związku z użyciem przemocy; 

11)  informacje od osób, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, dotyczące ich obaw o własne życie lub zdrowie, w tym 

związanych z nasileniem aktów przemocy w rodzinie; 

12)  informacje o próbach targnięcia się na własne życie lub życie osób wspólnie 

zamieszkujących przez żołnierza, o którym mowa w ust. 2, w związku ze stosowaniem 

przemocy; 

13)  informacje o próbach targnięcia się na własne życie przez osobę dotkniętą przemocą w 

rodzinie w związku ze stosowaniem tej przemocy. 
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Art. 18a. 

[1. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej ma prawo wydać wobec żołnierza pełniącego czynną 

służbę wojskową, stosującego przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia 

osoby dotkniętej tą przemocą, zwanego dalej "osobą stosującą przemoc w rodzinie", nakaz 

natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia, zwany dalej "nakazem", lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia, zwany dalej "zakazem".] 

<1. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej ma prawo wydać wobec żołnierza pełniącego 

czynną służbę wojskową,
 
stosującego przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia 

lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą: 

1) nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia, zwany dalej „nakazem” lub 

2) zakaz: 

a) zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub 

b) zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą w rodzinie 

– zwany dalej „zakazem”.> 

2.   Żołnierz Żandarmerii Wojskowej w celu stwierdzenia zasadności wydania nakazu lub 

zakazu stosuje odpowiednio przepis art. 18 ust. 3. 

3.   Nakaz lub zakaz mogą być stosowane łącznie. 

4.   Nakaz lub zakaz są natychmiast wykonalne. 

[5.   Żołnierz Żandarmerii Wojskowej w nakazie lub zakazie wskazuje obszar lub odległość od 

wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest 

obowiązana zachować.] 

<5. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej w nakazie lub zakazie wskazuje obszar lub 

odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania lub od osoby dotkniętej przemocą w 

rodzinie, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować.> 

6.   Przepis ust. 1 stosuje się do każdego lokalu służącego zaspokajaniu bieżących potrzeb 

mieszkaniowych. 

Art. 18b. 

1. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej wydaje nakaz lub zakaz: 
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1)   podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego 

bezpośrednim otoczeniu lub 

2)   w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, w 

szczególności zgłoszenia przez: 

a)  osobę dotkniętą przemocą w rodzinie lub 

b)  kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w 

związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków. 

2. W przypadku zatrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz lub zakaz mogą być 

wydane bezpośrednio po jej zwolnieniu. 

3. Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności niezwłocznie w związku z powzięciem 

informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 

4. Osobę zgłaszającą przemoc w rodzinie przesłuchuje się w charakterze świadka, po 

pouczeniu o treści art. 233 Kodeksu karnego, na okoliczności wskazane w zgłoszeniu, o ile 

to możliwe na miejscu zdarzenia. [Żandarmeria Wojskowa w celu ustalenia, czy zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 18a ust. 1, oraz w celu wskazania obszaru lub odległości 

od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest 

obowiązana zachować, może przesłuchać w charakterze świadków również inne osoby, w 

szczególności wszystkie dotknięte tą przemocą osoby pełnoletnie wspólnie zajmujące 

mieszkanie.] <Żandarmeria Wojskowa w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 18a ust. 1, oraz w celu wskazania obszaru lub odległości od 

wspólnie zajmowanego mieszkania lub od osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, 

którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować, może 

przesłuchać w charakterze świadków również inne osoby, w szczególności wszystkie 

dotknięte tą przemocą osoby pełnoletnie wspólnie zajmujące mieszkanie.> Dokonując 

wskazanych ustaleń, Żandarmeria Wojskowa uwzględnia w protokole przesłuchania 

zaistnienie okoliczności zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. 

5. Do przesłuchania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

<5a. W przypadku gdy należy się obawiać, że obecność osoby stosującej przemoc w 

rodzinie będzie oddziaływać krępująco na świadka, Żandarmeria Wojskowa może 

nakazać tej osobie, aby na czas przesłuchania świadka opuściła miejsce 

przesłuchania.> 

6. Osobę małoletnią, która w chwili przesłuchania nie ukończyła 15 lat, można przesłuchać 

tylko wówczas, gdy jej zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla sprawy, w szczególności 
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gdy jest jedynym świadkiem zdarzenia, i wyłącznie w odpowiednio przystosowanych 

pomieszczeniach, o których mowa w przepisach Kodeksu postępowania karnego. 

7. Przesłuchanie osoby małoletniej, o której mowa w ust. 6, przeprowadza sąd opiekuńczy 

miejsca jej pobytu na wniosek Żandarmerii Wojskowej. Przesłuchanie odbywa się z 

udziałem prokuratora oraz biegłego psychologa, przy czym osoba pełnoletnia wskazana 

przez małoletniego ma prawo być obecna przy przesłuchaniu, o ile nie ogranicza to 

swobody wypowiedzi przesłuchiwanego małoletniego. W przesłuchaniu nie bierze udziału 

osoba stosująca przemoc w rodzinie. Z czynności przesłuchania osoby małoletniej 

sporządza się protokół i nagranie obrazu i dźwięku. 

8. Jeżeli małoletni został już przesłuchany na okoliczność stosowania przemocy w rodzinie w 

innej sprawie, sąd po zapoznaniu się z tymi zeznaniami ocenia, czy zachodzi potrzeba 

przesłuchania małoletniego w związku z treścią wniosku Żandarmerii Wojskowej. W 

przypadku odstąpienia od przesłuchania sąd przekazuje Żandarmerii Wojskowej protokoły 

dotychczasowych przesłuchań małoletniego. 

9. Żandarmeria Wojskowa może również dokonywać innych czynności w celu ustalenia, czy 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18a ust. 1, w tym wysłuchać osobę stosującą 

przemoc w rodzinie, o ile nie utrudni to natychmiastowego wydania nakazu lub zakazu. 

<W przypadku gdy osobie stosującej przemoc w rodzinie nakazano opuszczenie 

miejsca przesłuchania świadka, przed przystąpieniem do wysłuchania Żandarmeria 

Wojskowa informuje osobę stosującą przemoc w rodzinie o treści zeznań złożonych w 

czasie jej nieobecności oraz umożliwia jej odniesienie się do tych zeznań.> 

10. Nakaz lub zakaz mogą być wydane również w przypadku nieobecności we wspólnie 

zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu osoby stosującej przemoc w 

rodzinie podczas wykonywania czynności przez Żandarmerię Wojskową. 

11. Żandarmeria Wojskowa przed wydaniem nakazu lub zakazu ma prawo zażądać 

dodatkowych informacji od innych instytucji lub organów w celu ustalenia, czy zachodzą 

okoliczności wskazane w art. 18a ust. 1. 

 

Art. 18d. 

1. Nakaz lub zakaz doręcza się niezwłocznie osobie stosującej przemoc w rodzinie oraz 

osobie dotkniętej tą przemocą. [W razie niemożności doręczenia nakazu lub zakazu osobie 

stosującej przemoc w rodzinie, doręczenie uważa się za dokonane przez umieszczenie na 

drzwiach wspólnie zajmowanego mieszkania zawiadomienia o ich wydaniu, dokonując 
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wzmianki w nakazie lub zakazie, wskazując przyczynę braku doręczenia.] <W razie 

niemożności doręczenia nakazu lub zakazu osobie stosującej przemoc w rodzinie, 

doręczenie uważa się za dokonane przez umieszczenie na drzwiach wspólnie 

zajmowanego mieszkania zawiadomienia o ich wydaniu oraz dokonanie wzmianki o 

tym fakcie w nakazie lub zakazie wraz ze wskazaniem przyczyny umieszczenia 

zawiadomienia o wydaniu nakazu lub zakazu.> 

2. Jeżeli osoba stosująca przemoc w rodzinie odmawia przyjęcia nakazu lub zakazu, 

doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku żołnierz Żandarmerii Wojskowej 

dokonuje adnotacji o odmowie ich przyjęcia na oryginale nakazu lub zakazu. 

[3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko osoby stosującej 

przemoc w rodzinie oraz wezwanie do niezwłocznego kontaktu z właściwą jednostką 

organizacyjną Żandarmerii Wojskowej, a ponadto dostępne po otwarciu zawiadomienia 

informacje o wydaniu nakazu lub zakazu, podstawie prawnej, miejscu ich odebrania, a 

także zasadach zabrania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przedmiotów osobistego 

użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących własnością osoby stosującej 

przemoc w rodzinie zwierząt domowych.] 

<3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko osoby stosującej 

przemoc w rodzinie oraz wezwanie do niezwłocznego kontaktu z właściwą jednostką 

organizacyjną Żandarmerii Wojskowej, a ponadto dostępne po otwarciu 

zawiadomienia informacje o wydaniu nakazu lub zakazu, podstawie prawnej, miejscu 

ich odebrania, a także zasadach zabrania ze wspólnie zajmowanego mieszkania lub 

jego bezpośredniego otoczenia przedmiotów osobistego użytku i służących do 

świadczenia pracy oraz będących własnością osoby stosującej przemoc w rodzinie 

zwierząt domowych.> 

4. Żandarmeria Wojskowa niezwłocznie doręcza odpis nakazu lub zakazu prokuratorowi oraz 

zawiadamia właściwy miejscowo zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w przepisach 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a gdy w mieszkaniu zamieszkują osoby 

małoletnie - także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy. 

[5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 1, umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec niemożności 

doręczenia nakazu lub zakazu, mając na uwadze konieczność zrozumienia zawiadomienia 

również przez osoby niekorzystające z pomocy pełnomocnika.] 
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<5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia, 

o którym mowa w ust. 1, umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec niemożności 

doręczenia nakazu lub zakazu, mając na uwadze konieczność zrozumienia 

zawiadomienia również przez osoby niekorzystające z profesjonalnej pomocy 

prawnej.> 

Art. 18e. 

[1. Czynność opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia 

przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, wymaga 

sporządzenia protokołu, który podpisują pełnoletnie osoby uczestniczące w czynności.] 

<1. Czynność opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub 

zakaz, wymaga sporządzenia protokołu, który podpisuje ta osoba oraz pełnoletnia 

osoba dotknięta przemocą w rodzinie uczestnicząca w czynności lub inna pełnoletnia 

osoba, jeżeli została upoważniona przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie i 

uczestniczyła w czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia.> 

2. Protokół zawiera: 

1)   datę, czas, miejsce oraz podstawę prawną przeprowadzenia czynności; 

2)   dane żołnierzy Żandarmerii Wojskowej przeprowadzających czynność oraz osób w niej 

uczestniczących; 

3)   oznaczenie czynności oraz jej przebieg; 

4)   wzmiankę o wydaniu nakazu lub zakazu; 

5)   oświadczenia osób uczestniczących w czynności oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej; 

6)   wzmiankę o udzieleniu pouczeń oraz udzielonych informacjach, o których mowa w art. 

18g i art. 18h; 

[7)   w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności, w 

szczególności wskazanie zabranych ze wspólnie zajmowanego mieszkania przedmiotów 

osobistego użytku i służących do świadczenia pracy lub zwierząt domowych oraz opis 

pozostawionego mienia, które według twierdzeń osoby stosującej przemoc w rodzinie, 

wobec której wydano nakaz lub zakaz, stanowi jej własność.] 

<7) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu 

czynności, w szczególności wskazanie zabranych ze wspólnie zajmowanego 

mieszkania lub jego bezpośredniego otoczenia przedmiotów osobistego użytku i 
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służących do świadczenia pracy lub zwierząt domowych oraz opis pozostawionego 

mienia, które według twierdzeń osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której 

wydano nakaz lub zakaz, stanowi jej własność.> 

3. Jeżeli osoba uczestnicząca w czynności odmawia podpisu lub nie może go złożyć, żołnierz 

Żandarmerii Wojskowej dokonujący czynności zaznacza przyczynę braku podpisu. 

4. [Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, ma prawo 

zabrać ze wspólnie zajmowanego mieszkania przedmioty osobistego użytku i służące do 

świadczenia pracy lub będące jej własnością zwierzęta domowe. W przypadku sprzeciwu 

osób wspólnie zajmujących mieszkanie przedmioty te lub zwierzęta domowe pozostawia się 

we wspólnie zajmowanym mieszkaniu.] <Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec 

której wydano nakaz lub zakaz, ma prawo zabrać ze wspólnie zajmowanego 

mieszkania lub jego bezpośredniego otoczenia przedmioty osobistego użytku i służące 

do świadczenia pracy lub będące jej własnością zwierzęta domowe. W przypadku 

sprzeciwu osób wspólnie zajmujących mieszkanie przedmioty te lub zwierzęta 

domowe pozostawia się we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim 

otoczeniu.> Dochodzenie roszczeń z tego tytułu odbywa się na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym. 

5. [Jeżeli w okresie obowiązywania nakazu lub zakazu zajdzie potrzeba zabrania przez osobę 

stosującą przemoc w rodzinie mienia stanowiącego jej własność, w szczególności 

niezabranych uprzednio przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy 

lub zwierząt domowych, ze wspólnie zajmowanego mieszkania, może się to odbyć jeden 

raz, wyłącznie w obecności żołnierza Żandarmerii Wojskowej, po wcześniejszym 

uzgodnieniu przez nich terminu z osobą dotkniętą tą przemocą.] <Jeżeli w okresie 

obowiązywania nakazu lub zakazu zajdzie potrzeba zabrania przez osobę stosującą 

przemoc w rodzinie mienia stanowiącego jej własność, w szczególności niezabranych 

uprzednio przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy lub 

zwierząt domowych, ze wspólnie zajmowanego mieszkania lub jego bezpośredniego 

otoczenia, może się to odbyć jeden raz, wyłącznie w obecności żołnierza Żandarmerii 

Wojskowej, po wcześniejszym uzgodnieniu przez nich terminu z osobą dotkniętą tą 

przemocą.> Osoba dotknięta przemocą w rodzinie ma prawo brać udział w tej czynności 

lub upoważnić do udziału w niej inną osobę. 
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6. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, ma obowiązek 

pozostawić klucze do wspólnie zajmowanego mieszkania i pomieszczeń jego 

bezpośredniego otoczenia w tym mieszkaniu. 

7. Jeżeli w związku z wydaniem nakazu lub zakazu zachodzi potrzeba zabezpieczenia 

zwierząt stanowiących mienie osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której wydano 

nakaz lub zakaz, stosuje się odpowiednio przepis art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638). 

8. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu czynności 

opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w 

związku z wydaniem nakazu lub zakazu, mając na uwadze prawidłowe udokumentowanie 

przeprowadzanej czynności. 

Art. 18f. 

1. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, jest 

obowiązana wskazać jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, której żołnierz 

Żandarmerii Wojskowej wydał ten nakaz lub zakaz, adres miejsca pobytu, a także, o ile to 

możliwe, numer telefonu, pod którym będzie dostępna, oraz poinformować tę jednostkę o 

każdej zmianie tego adresu lub numeru. 

2. Osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, należy 

pouczyć, że jeżeli zmieni miejsce pobytu, nie będzie dostępna pod wskazanym przez siebie 

numerem telefonu, nie zawiadamiając o tym jednostki organizacyjnej Żandarmerii 

Wojskowej, o której mowa w ust. 1, na skutek czego nie odbierze korespondencji pod 

wskazanym adresem lub nie stawi się we wskazanej jednostce organizacyjnej Żandarmerii 

Wojskowej w celu jej odbioru w ciągu 24 godzin od pozostawienia zawiadomienia o 

korespondencji, korespondencja zostanie uznana za doręczoną z upływem tego terminu, 

chyba że miejsce pobytu tej osoby jest Żandarmerii Wojskowej znane. 

3. Niedoręczenie korespondencji wymaga udokumentowania ze wskazaniem przyczyny 

niedoręczenia. 

[4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia osoby 

stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, 

pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji, mając na uwadze 

konieczność zrozumienia zawiadomienia również przez osoby niekorzystające z pomocy 

pełnomocnika.] 
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<4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia 

osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, 

pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji, mając na uwadze 

konieczność zrozumienia zawiadomienia również przez osoby niekorzystające 

z profesjonalnej pomocy prawnej.> 

Art. 18g. 

1. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej, w przypadku wydania nakazu lub zakazu, informuje 

osobę dotkniętą przemocą w rodzinie o: 

[1)   możliwości i sposobie złożenia żądania, aby sąd zobowiązał osobę stosującą przemoc w 

rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, o 

którym mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;] 

<1) możliwości i sposobie złożenia żądania, aby sąd zobowiązał osobę stosującą przemoc 

w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,> 

2)   obowiązku wszczęcia przez organy ścigania, niezależnie od wydanego nakazu lub zakazu, 

postępowania karnego w związku z popełnieniem ściganego z urzędu przestępstwa z 

użyciem przemocy i możliwości stosowania w toku prowadzonego postępowania środków 

zapobiegawczych, o których mowa w przepisach Kodeksu postępowania karnego; 

3)   możliwości uzyskania wsparcia we właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej, 

specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i innych placówkach 

świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie; 

4)   całodobowym ogólnopolskim telefonie dla ofiar przemocy w rodzinie; 

[5)   możliwości uzyskania pomocy udzielanej przez podmioty, które otrzymały dotacje z 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu 

Sprawiedliwości, o którym mowa w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, oraz 

danych teleadresowych, najbliższych miejscowo dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, 

siedzib tych podmiotów i innych niezbędnych danych kontaktowych tych podmiotów.] 

<5) możliwości uzyskania pomocy udzielanej przez podmioty, które otrzymały dotacje z 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, o którym mowa 

w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, oraz danych teleadresowych, 

najbliższych miejscowo dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, siedzib tych 

podmiotów i innych niezbędnych danych kontaktowych tych podmiotów.> 
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[2. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej, w przypadku wydania nakazu lub zakazu, poucza osobę 

dotkniętą przemocą w rodzinie o przekazaniu jej danych najbliższemu miejscowo 

podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, w celu udzielenia pomocy, chyba że osoba ta 

nie wyrazi zgody.] 

<2. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej, w przypadku wydania nakazu lub zakazu, 

informuje osobę dotkniętą przemocą w rodzinie o możliwości przekazania jej danych 

osobowych najbliższemu miejscowo podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, w 

celu udzielenia pomocy, chyba że osoba ta nie wyrazi zgody.> 

3. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej, w przypadku wydania nakazu lub zakazu, poucza osobę 

stosującą przemoc w rodzinie o przekazaniu jej danych właściwemu ze względu na miejsce 

jej pobytu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w celu podjęcia działań 

pozostających we właściwości powiatu na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, chyba że osoba ta nie wyrazi zgody. 

 

Art. 18j. 

1. Osobie stosującej przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, przysługuje 

zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania. Zażalenie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia nakazu 

lub zakazu, o czym należy osobę tę pouczyć wraz z doręczeniem nakazu lub zakazu. W 

zażaleniu skarżący może się domagać zbadania prawidłowości prowadzenia czynności, 

zasadności oraz legalności wydanego nakazu lub zakazu. Do zażalenia stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

[2. Sąd rozpoznaje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia jego 

wpływu do sądu.] 

<2. Sąd rozpoznaje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od 

chwili wpływu zażalenia do sądu.> 

3. Sąd uchyla zaskarżony nakaz lub zakaz w przypadku stwierdzenia jego bezzasadności lub 

nielegalności, o czym niezwłocznie zawiadamia osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, 

prokuratora, właściwą jednostkę organizacyjną Żandarmerii Wojskowej oraz zespół 

interdyscyplinarny, o którym mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie. 
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4. W przypadku stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości nakazu lub 

zakazu sąd zawiadamia o tym przełożonego żołnierza Żandarmerii Wojskowej, który 

wydał nakaz lub zakaz. 

Art. 18k. 

1. Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie czternastu dni od dnia ich wydania, chyba że sąd 

udzielił zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie 

do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub 

zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, którym nakaz lub 

zakaz zostały przedłużone. 

2. Nakaz lub zakaz tracą moc również w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, 

wobec której wydano nakaz lub zakaz, została zatrzymana w związku z podejrzeniem 

popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w 

postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu 

zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. <Zakaz zbliżania się do osoby dotkniętej 

przemocą w rodzinie nie traci jednak mocy w razie zastosowania środka 

zapobiegawczego w postaci nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego 

wspólnie z pokrzywdzonym.> 

[3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, prokurator zawiadamia pokrzywdzonego, osobę 

dotkniętą przemocą oraz właściwą jednostkę organizacyjną Żandarmerii Wojskowej.] 

<3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, prokurator zawiadamia osobę dotkniętą 

przemocą w rodzinie oraz właściwą jednostkę organizacyjną Żandarmerii 

Wojskowej.> 

<Art. 18l. 

Minister Obrony Narodowej składa Sejmowi i Senatowi, w terminie do dnia 30 czerwca, 

informację o liczbie nakazów lub zakazów wydanych w poprzednim roku 

kalendarzowym, w tym nakazów lub zakazów uchylonych następnie na podstawie art. 

18j ust. 3.> 

Art. 30d. 

1. [Żandarmeria Wojskowa, w celu realizacji zadań ustawowych związanych z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, może przetwarzać informacje, w tym dane 

osobowe o osobach dotkniętych przemocą w rodzinie, także bez ich wiedzy i zgody, a 

ponadto o osobach stosujących tę przemoc, także bez ich wiedzy i zgody, wobec których:] 
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 <Żandarmeria Wojskowa, w celu realizacji zadań ustawowych związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, może przetwarzać informacje, w tym dane 

osobowe, o osobach dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osobach stosujących tę 

przemoc, wobec których:> 

1)   wydano nakaz lub zakaz, o których mowa w art. 18a ust. 1; 

2)   orzeczono środek zapobiegawczy, o którym mowa w art. 275 § 1 lub art. 275a § 1 

Kodeksu postępowania karnego; 

3)   orzeczono zakaz lub nakaz, o którym mowa w art. 181a § 1 Kodeksu karnego 

wykonawczego; 

4)   orzeczono o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia na podstawie art. 11a ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie również przez udzielenie zabezpieczenia w tym 

przedmiocie. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane również w systemach 

teleinformatycznych administrowanych przez Żandarmerię Wojskową. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 755, 807 i 956) 

Art. 96. 

1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych: 

1)   strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym 

związanych; 

2)   strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie 

alimentów; 

3)   strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone; 

4)    pracownik wnoszący powództwo albo składający wniosek o wszczęcie postępowania 

nieprocesowego, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1 zdanie drugie, lub strona wnosząca 

odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych; 

5)   kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy; 
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6)   prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw 

Pacjenta i Rzecznik Finansowy; 

7)   powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk 

ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 

8)   inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy; 

9)   strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego; 

9a)  osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia; 

10)  strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd - w zakresie przyznanego 

jej zwolnienia; 

11)  powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony 

indywidualnych interesów konsumenta; 

12)  strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, o 

których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284); 

13)  osoba ubiegająca się o uzyskanie kompensaty na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 325); 

14)   strona w sprawach dotyczących wypłat oraz zwrotu należności powstałych w wyniku 

realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 

pracodawcy; 

[15)  
(8)

 osoba dotknięta przemocą w rodzinie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej 

przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do tego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia.] 

<15) osoba dotknięta przemocą w rodzinie w sprawach o zobowiązanie osoby 

stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i 

jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do tego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do niej.> 

2. Za kuratora wydatki ponosi tymczasowo strona, dla której kurator został ustanowiony, a 

gdyby to nie było możliwe - strona, która swym wnioskiem lub swą czynnością 

spowodowała ustanowienie kuratora, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

3. W pozostałych wypadkach, o których mowa w ust. 1, za stronę zwolnioną od kosztów 

sądowych wydatki ponosi tymczasowo Skarb Państwa. 
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4. W wypadku gdy powództwo o ustalenie ojcostwa okaże się oczywiście bezzasadne, sąd w 

orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie może obciążyć powoda nieuiszczonymi 

kosztami sądowymi, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2020 r. poz. 218 i 956) 

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.] 

<2. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych 

i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, Żandarmerii 

Wojskowej, 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. 11aa. 

Jeżeli osoba dotknięta przemocą w rodzinie obawia się, że członek rodziny, o którym 

mowa w art. 11a ust. 1, będzie stosował wobec niej przemoc poza wspólnie zajmowanym 

mieszkaniem i jego bezpośrednim otoczeniem, może żądać, aby sąd, właściwy według 

przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 

postępowaniu nieprocesowym, zakazał mu zbliżania się do niej.> 

 

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.] <Sąd 

rozpoznaje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili 

wpływu zażalenia do sądu.> 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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956) 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) wprowadza się 

następujące zmiany: 

pominięto pkt 1 – 4 

5)   [w art. 55 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:] 
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 <w art. 55 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:> 

„1)  prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub 

2)   prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione w 

wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie albo”. 

 

[Art. 9. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.] 

<Art. 9. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.> 

  


