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Jako Rzecznik Praw Obywatelskich stojący na straży przestrzegania wolności i praw
człowieka obywatela w Polsce, jak również wykonujący zadania niezależnego organu do
spraw równego traktowania, szczególną uwagę poświęcam działaniom władz publicznych
mającym

na celu zapewnienie

osobom

doświadczającym

przemocy w

rodzinie

niezbędnej ochrony i potrzebnego wsparcia oraz podjęcie odpowiednich działań wobec
osób taką przemoc stosujących.
Realizując swoje obowiązki w tym obszarze, w odpowiedzi na przedstaw ioną przez
M inisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej propozycję zmian praw nych1, w dniu
28 stycznia 2019 r. skierowałem wystąpienie do Prezesa Rady M inistrów, w którym
wskazałem na najistotniejsze problemy związane z obecnym funkcjonowaniem systemu
ochrony przed przemocą w rodzinie w Polsce2. W związku z przekazaniem ww.
wystąpienia M inistrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej3, w dniu 1 kwietnia 2019 r.
otrzymałem wyjaśnienia M inister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zagadnień
należących do właściwości tego resortu. Kopie obydwu pism przekazuję uprzejmie
w załączeniu.

1 Projekt z dnia 20 grudnia 2018 r. - ustawa o zmianie ustawy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych
innych ustaw przygotowana przez MRPiPS (obecnie niedostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum
Legislacji).
2 Wystąpienie RPO z 28 stycznia 2019 r. do Prezesa Rady Ministrów, znak: XI.518.1.2018.AS, skierowane do
wiadomości Ministra Sprawiedliwości.
3 Przy piśmie Szefa KPRM z dnia 30 stycznia 2019 r., znak: BPRM.226.4.3.3019, przesłanym również do wiadomości
Ministra Sprawiedliwości.
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W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179) będę zobowiązany za
zajęcie stanowiska w odniesieniu do zagadnień pozostających we właściwości kierowanego
przez Pana M inistra resortu. W yrażam również nadzieję, że zdiagnozowane w wystąpieniu
problemy, jak również przedstawione postulaty rozwiązań będą pomocne w dalszych
pracach i pozw olą zapewnić osobom doznającym przemocy w rodzinie wsparcie zgodne
z m iędzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka.
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