
Warszawa, 17 lutego 2022 r. 

DSRiN-V.053.1.2022

                                                                               

                                                                               Pan

                                                                               Marcin Wiącek

                                                                               Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z 7 lutego 2022 r. (znak: WZF.7044.24.2020.GK) w którym 

wskazano, iż w dniu 23 stycznia 2021 r., Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra 

Sprawiedliwości wystąpienie generalne w sprawie braku uprawnień do wdrażania procedury 

„Niebieskiej Karty” przez Żandarmerię Wojskową – pomimo nowych uprawnień w zakresie 

natychmiastowej izolacji sprawców przemocy domowej (art. 18a - 18k ustawy z dnia 24 

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

2020 r. poz. 431 z późn. zm.) – jednakże do dnia dzisiejszego nie uzyskano na nie odpowiedzi, 

uprzejmie informuję, iż przedmiotowe wystąpienie nigdy nie wpłynęło do Ministerstwa 

Sprawiedliwości. 

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że w ramach prac legislacyjnych 

prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości nad projektem ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD297), której celem jest 

wzmocnienie ochrony osób doznających przemocy w rodzinie poprzez kompleksową regulację 

instytucji prawa cywilnego i karnego, stanowiącym uzupełnienie rozwiązań wprowadzonych 

ustawą z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956)  - Ministerstwo Sprawiedliwości przewidywało 

również zmianę w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.) polegającą na przyznaniu Żandarmerii Wojskowej uprawnień do 

wszczęcia i prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”. 

Podsekretarz Stanu



Przedmiotowe unormowanie zostało jednakże wyeliminowane z projektu ustawy 

procedowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości, na skutek ustaleń prowadzonych na etapie 

Zespołu programowania prac rządu, z uwagi na przedstawiony przez Ministerstwo Rodziny i 

Polityki Społecznej projekt ustawy o zamianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

oraz niektórych innych ustaw (UD296), w którym planowane są kompleksowe regulacje 

związane z procedurą „Niebieskie Karty”, w tym udziału w tych procedurach Żandarmerii 

Wojskowej.

Dodatkowo uprzejmie wskazuję, iż zagadnienia regulowane ustawą o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, należą do działu rodzina, co wynika z ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej (Dz. U. z  2021 r. poz. 1893 z późn. zm.). Zgodnie natomiast 

z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1723), działem tym kieruje Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

                                                                                                                  

                                                                                                                    Z wyrazami szacunku

Marcin Romanowski

/podpisano elektronicznie/
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