
 

 
Spis aktów prawnych 

niezbędnych do prawidłowego przygotowania się do egzaminu 

na Specjalistę/Konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 

 

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. 

zm.). 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970880553 

 

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 534 z późn. zm.). 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19690130096 

 

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1359). 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640090059 

 

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

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

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000956 

 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.  U.   

z  2021  r. poz. 1249). 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20051801493 

 

6. Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (M. P. z 2021 r. poz. 

1204). 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210001204 

 

7. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19820350230 

8. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z 

późn. zm.).  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970880553
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002268&SessionID=746A11

5558A4310C2C3FE967457420099574ECEC 

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 447). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20111490887 

10. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 172 ).  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010710733 

11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 685 z późn. zm.). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19941110535 

12. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 z późn. zm ). 

https://isp.policja.pl/download/12/13027/OPolicji.pdf 

13. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 o Żandarmerii Wojskowej i Wojskowych Organach 

Porządkowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1214 z późn. zm. ). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001214 

14. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1805 z późn. zm.). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640430296 

15. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 z późn. 

zm.). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19710120114 

16. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 2257 z późn. zm..). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20051671398 

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru 

zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem 

przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 201, poz. 1334 z późn. zm.). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102011334 

18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie 

standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych 
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kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-

edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110500259 

 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 roku 

w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny 

w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą  

w rodzinie (Dz.U. Nr 81, poz. 448). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110810448 

20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie 

nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz.U. 

Nr 126, poz. 718). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260718 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20112091245 

22. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia 

wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku 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 (Dz. U. poz. 2106). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002106 

23. Wytyczne nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz wydawania 

nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia. (Dz. Urz. KGP poz. 63). 

https://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/prawo/15760,Wytyczne-nr-5-Komendanta-Glownego-

Policji-z-dnia-15-grudnia-2020-r.html 

24. Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

na lata 2022-23. 

https://www.gov.pl/attachment/faee10c7-5661-4314-a776-b772d53fe99a 
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25. Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 22 lutego 2016 r. dotyczące zasad postępowania 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/Wytyczne-Prokuratora-Generalnego-z-dnia-

22.02.2016.pdf 

26.  Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet  

i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 961 

z późn. zm.). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150000961 

27. Polska Deklaracja w sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie proklamowana w 

1995 r. 

https://www.niebieskalinia.pl/aktualnosci/archiwum/polska-deklaracja-w-sprawie-

przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie 
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