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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 28 maja 2010 r.
Druk nr 872 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI,
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
oraz

KOMISJI USTAWODAWCZEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)
Komisje, na posiedzeniu w dniu 28 maja 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 27 maja 2010 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych
innych ustaw,
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 8, 18, 20, 21, 24, 29, 30,
31, 36, 40, 44, 49, 50, 51, 52, 58, 59 i 61.
Ponadto komisje informują, że:
–

na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali
zmiany treści swoich wniosków:
- senator Jan Rulewski (pkt II ppkt 49 zestawienia wniosków),
- Komisja Ustawodawcza i Komisja Rodziny i Polityki Społecznej (pkt II ppkt 36
zestawienia wniosków),
- mniejszość Komisji Ustawodawczej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (pkt II
ppkt 8 zestawienia wniosków),
- mniejszości Komisji Ustawodawczej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (pkt II
ppkt 61 zestawienia wniosków).

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Jacek Swakoń
Przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej
(-) Mieczysław Augustyn

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Wniosek KPCPP
i mniejszości
KU, KRPS oraz
sen. P. Kalety

Uwaga:
Poprawki nr 1,6,7,41, 60 i 62 należy głosować łącznie.
Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie odpowiednia
modyfikacja poprawki nr 16
1)

w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

Poprawka
sen. P. Kalety

"...) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
"o przeciwdziałaniu przemocy wobec osób pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym";";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawek nr 3, 4 i 5.
2)

w art. 1 w pkt 1, preambuła otrzymuje brzmienie:
"Uznając, że przemoc w środowisku pracy, szkoły, miejscu
zamieszkania oraz w rodzinie i konkubinatach narusza podstawowe
prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz
poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają
obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i
poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania
skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej stanowi się, co
następuje:";

Poprawka
sen. P. Kalety
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3)

w art. 1 w pkt 1, preambuła otrzymuje brzmienie:

Poprawka
sen. P. Kalety

"W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy
wobec osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
oraz inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu
świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy
domowej stanowi się co następuje:";

4)

5)

"posiadane przed jak i po urodzeniu";

Poprawka
senatorów:
P.Ł.J. Andrzejewskiego,
R. Bendera

w art. 1 w pkt 1 wyrazy "wszystkim obywatelom" zastępuje się

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

w art. 1 w pkt 1 po wyrazach "prawa człowieka" dodaje się wyrazy

wyrazem "każdemu";

6)

w art. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

Poprawka
sen. P. Kalety

"1a) art. 2 otrzymuje brzmienie:
"Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) domowniku - należy przez to rozumieć osobę
najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie
zamieszkującą lub gospodarującą;
2) przemocy domowej - należy przez to rozumieć
umyślne działanie lub zaniechanie wypełniające
znamiona czynu zabronionego z art. 207 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny popełnionego
wobec domownika.";";

7)

w art. 1 w pkt 2, w art. 3 w ust 1 w pkt 3 wyrazy "członkami
rodziny" zastępuje się wyrazem "domownikami";

Poprawka
sen. P. Kalety
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8)

w art. 1 w pkt 2, w art. 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) wsparcia w uzyskaniu mieszkania osobie dotkniętej przemocą w
rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do lokalu zajmowanego

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS
poparta przez
połączone komisje

wspólnie ze sprawcą przemocy.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawek nr 10-40.
9)

w art. 1 skreśla się pkt 3-14;

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

10)

w art. 1 w pkt 3, w art. 6 w ust. 6 skreśla się pkt 4;

Poprawka
sen. P. Kalety

Uwaga:
Poprawki nr 11 i 12 należy głosować łącznie.
11)

w art. 1 w pkt 5, w art. 7 w ust. 1 skreśla się pkt 2, 3 i 4;

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS

12)

w art. 1 w pkt 5, w art. 7 skreśla się ust. 2 i 3;

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS

13)

w art. 1 w pkt 5, w art. 8:

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS

a) skreśla się pkt 3,
b) w pkt 4 skreśla się wyrazy "przy pomocy koordynatora, o którym
mowa w pkt 3";

14)

w art. 1 skreśla się pkt 6;

Poprawka
KU, KRPS
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

15)

w art. 1 w pkt 7, w art. 9a w ust. 3 skreśla się pkt 6;

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS
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Uwaga:
Poprawki nr 16, 17 i 23 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 18-20.
16)

Poprawka
sen. P. Kalety

w art. 1 w pkt 7, art. 9a otrzymuje brzmienie:
"Art. 9a. 1. Gmina realizuje zadania na rzecz przeciwdziałania
przemocy

w

rodzinie

poprzez

jednostki

organizacyjne pomocy społecznej.
2. Do

zadań

jednostki

organizacyjnej

pomocy

społecznej należy m.in.:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą

w

rodzinie

mających

na

celu

przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie,
4) opracowywanie i realizacja planu pomocy w
indywidualnych przypadkach;
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielenia pomocy w
środowisku lokalnym;
6) inicjowanie

działań

w

stosunku

do

osób

stosujących przemoc w rodzinie;
7) monitorowanie

sytuacji

rodzin,

w

których

dochodzi do przemocy w rodzinie oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem takiej przemocy;
8) dokumentowanie działań podejmowanych wobec
rodzin, w których dochodzi do przemocy w
rodzinie oraz efektów tych działań.
3. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej do
realizacji

działań

na

rzecz

przeciwdziałania

przemocy w rodzinie może powołać zespoły
doradcze

do

rozwiązywania

konkretnych
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przypadków

przemocy

w

rodzinie

spośród

przedstawicieli:
1) jednostek pomocy społecznej,
2) gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych,
3) Policji,
4) oświaty,
5) ochrony zdrowia,
6) organizacji pozarządowych działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
7) kuratorskiej służby sądowej, w tym kuratorów
społecznych
- którzy są bezpośrednio zaangażowani w problemy
wynikające z indywidualnych przypadków.
4. Minister pracy i polityki społecznej określi, w drodze
rozporządzenia,

tryb

i

sposób

powoływania

członków zespołu doradczego, szczegółowe warunki
jego

funkcjonowania

oraz

tryb

wyboru

przewodniczącego zespołu.
5. Członkowie zespołów doradczych wykonują zadania
w

ramach

obowiązków

służbowych

lub

zawodowych.
6. Obsługę
doradczego

organizacyjno-techniczną
zapewnia

podmiot

zespołu
jednostka

organizacyjna pomocy społecznej.
7. Każdy z zespołów doradczych przyjmuje swój
regulamin określający szczegółowe zasady jego
funkcjonowania. Regulamin zatwierdza kierownik
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
8. Członkowie zespołu doradczego zobowiązani są do
zachowania tajemnicy informacji w związku z
wykonywaniem obowiązków.

Przepisy

art. 119
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ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej stosuje się odpowiednio.";

17)

Poprawka
sen. P. Kalety

w art. 1 w pkt 7:
a) w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 9a-9d" zastępuje się wyrazami
"art. 9a i 9b" ,
b) skreśla się art. 9b i 9c,
c) art. 9d oznacza się jako art. 9b";

18)

w art. 1 w pkt 7, w art. 9b w ust. 2 skreśla się wyraz
"przedstawicieli";

19)

w art. 1 w pkt 7, w art. 9b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Zadaniem

zespołu

interdyscyplinarnego

jest

integrowanie

Poprawka
KU, KRPS
poparta przez
połączone komisje
Poprawka
mniejszości
KU, KRPS

i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów, o których
mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.";

20)

w art. 1 w pkt 7, w art. 9b w ust. 3 w pkt 1 po wyrazie
"przypadkach" dodaje się wyrazy "wystąpienia przemocy w
rodzinie";

Poprawka
KU, KRPS
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 21 wyklucza głosowanie poprawki nr 22 .
21)

w art. 1 w pkt 7, w art. 9d ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny
dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS
poparta przez
połączone komisje

"Niebieskie Karty" i jest podejmowane za zgodą osoby
dotkniętej przemocą w rodzinie. Zgoda ta nie jest wymagana,
gdy przemoc dotyczy małoletnich dzieci.";

22)

w art. 1 w pkt 7, w art. 9d w ust. 1 po wyrazach "przemocą
w rodzinie" dodaje się wyrazy ", o ile jest w niej osoba małoletnia.";

Poprawka
sen. P. Kalety
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23)

w art. 1 w pkt 7, w art. 9d ust. 3 wyrazy "przewodniczącemu zespołu
interdyscyplinarnego"

zastępuje

się

wyrazami

Poprawka
sen. P. Kalety

"kierownikowi

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.";

24)

25)

dodaje się wyraz "uzasadnionego";

Poprawka
KU, KRPS
poparta przez
połączone komisje

w art. 1 w pkt 7, w art. 9d w ust. 4 wyraz "powzięcia" zastępuje się

Poprawka
sen. T. Gruszki

w art. 1 w pkt 7, w art. 9d w ust. 4 po wyrazach "lub zawodowych,"

wyrazem "stwierdzenia";

26)

w art. 1 w pkt 8, w art. 10 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"5) przeciwdziałania upowszechnianiu przemocy w mediach
i internecie, w tym poprzez wprowadzenie do programów
szkolnych zajęć ukazujących istotę i skutki przemocy w mediach

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

oraz kampanie reklamowe ukazujące skutki przemocy w
mediach.";

27)

w art. 1 w pkt 8, w art. 10 skreśla się ust. 2 i 3;

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 28 wyklucza głosowanie poprawek nr 29
i 30.
28)

w art. 1 skreśla się pkt 9;

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS

29)

w art. 1 w pkt 9, w art. 10b w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KU, KRPS
poparta przez
połączone komisje

"3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.";

30)

w art. 1 w pkt 9, w art. 10c w ust. 3 wyrazy "ministra właściwego"
zastępuje się wyrazami "państwa z części, której dysponentem jest

Poprawka
KU, KRPS
poparta przez
połączone komisje
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minister właściwy";

31)

w art. 1 w pkt 10, w art. 11 po wyrazie "Sejmowi" dodaje się wyrazy
"i Senatowi";

Poprawka
senatorów:
T. Gruszki,
W. Skurkiewicza
poparta przez
połączone komisje

32)

w art. 1 w pkt 12, w art. 12 skreśla się ust. 2;

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS

33)

w art. 1 w pkt 12, w art. 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Poprawka
sen. P. Kalety

"3. Osoby udzielające pomocy ofiarom przemocy domowej, które
powzięły informację o popełnieniu przestępstwa z użyciem
przemocy

od

ofiar

przemocy

z

wyjątkiem

sytuacji

bezpośredniego zagrożenia życia niezwłocznie zawiadamiają o
tym Policję lub prokuratora po uzyskaniu zgody osoby
pokrzywdzonej.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 34 wyklucza głosowanie poprawek nr 35-40.
34)

w art. 1 skreśla się pkt 13;

Poprawka
sen. P. Kalety

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 35 wyklucza głosowanie poprawki nr 36-40.
35)

w art. 1 w pkt 13:

Poprawka
sen. P. Kalety

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 12a-12d" zastępuje się wyrazami
"art. 12d",
b) skreśla się art. 12a-12c,
c) art. 12d oznacza się jako art. 12a;

36)

w art. 1 w pkt 13, w art. 12a w ust. 1:
a) po wyrazach "zdrowia dziecka" dodaje się wyrazy "w związku z
przemocą w rodzinie",
b) skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 3,";

Poprawka
KU, KRPS
poparta przez
połączone komisje
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37)

w art. 1 w pkt 13, w art. 12a w ust. 1 po wyrazach "ma prawo"

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

dodaje się wyrazy "zwrócić się do sędziego dla nieletnich o wydanie
postanowienia

o odebraniu

dziecka

i

nadanie

mu

klauzuli

natychmiastowej wykonalności" oraz dodaje się zdanie drugie w
brzmieniu:
"Do postępowania w tym zakresie stosuje się przepisy ustawy z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach dla nieletnich
(Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178).";

38)

w art. 1 w pkt 13, w art. 12a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
sen. P. Kalety

"3. Czynności, o których mowa w ust. 1, pracownik socjalny
wykonuje przy udziale lekarza lub ratownika medycznego, lub
pielęgniarki, lub Policji w obecności psychologa lub negocjatora
policyjnego.";

39)

w art. 1 w pkt 13, w art. 12a dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

Poprawka
sen. P. Kalety

"4a. W ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia, sąd opiekuńczy
wydaje zarządzenie o powrocie dziecka do rodziny biologicznej.
Zarządzenie to jest natychmiast wykonalne.";

40)

41)

się wyrazem "przypadku";

Poprawka
KU, KRPS
poparta przez
połączone komisje

w art. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

Poprawka
sen. P. Kalety

w art. 1 w pkt 13, w art. 12b w ust. 2 i 4 wyraz "wypadku" zastępuje

"15) użyte w ustawie w art. 1 w pkt 1-3, w art. 4 i w art. 9 w ust. 1
w różnym przypadku wyrazy "przemoc w rodzinie" zastępuje
się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "przemoc
domowa";";
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Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 42 wyklucza głosowanie poprawek nr 43-46.
42)

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS
oraz
sen. P. Kalety

skreśla się art. 2;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 43 wyklucza głosowanie poprawek nr 44-46.
43)

Poprawka
sen. P. Kalety

art. 2 otrzymuje brzmienie:
"Art. 2. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) w art. 95
§ 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności
obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy
nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania
dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw, w tym
prawa do życia bez przemocy.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 44 wyklucza głosowanie poprawek nr 45 i
46.
44)

w art. 2, w art. 961 skreśla się wyrazy ", zadawania cierpień
psychicznych i innych form poniżania dziecka";

Poprawka
KU, KRPS
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 45 wyklucza głosowanie poprawki nr 46.
45)

w art. 2, art. 961 otrzymuje brzmienie:
"Art. 961. Osobom

wykonującym

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

władzę

rodzicielską

oraz

sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje
się stosowania kar cielesnych sprzecznych z prawem,
zadawania cierpień psychicznych i bezzasadnych form
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poniżania dziecka.";

46)

w art. 2, w art. 961 wyrazy "zadawania cierpień psychicznych i
innych

form

poniżania

dziecka"

zastępuje

się

wyrazami

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS

"z wyłączeniem przypadków służących dobru dziecka";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 47 wyklucza głosowanie poprawki 48.
47)

skreśla się art. 3;

Poprawka
sen. P. Kalety

48)

w art. 3, §1a otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

"§ 1a. Jeżeli umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w
placówce opiekuńczo-wychowawczej nastąpiło

w trybie

art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r.
Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) sąd
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin,
wydaje orzeczenie w przedmiocie umieszczenia dziecka w
rodzinie

zastępczej

albo

w

placówce

opiekuńczo-

wychowawczej, albo o powrocie dziecka do rodziny i zakresie
stosowania środków i rygorów przewidzianych w ustawie o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.";

49)

w art. 5 w pkt 1 lit b otrzymuje brzmienie:
"b) po pkt 2d dodaje się pkt 2e i 2f w brzmieniu:
"2e) nakaz opuszczenia

lokalu

zajmowanego

wspólnie z

oddziaływaniach

korekcyjno-

Poprawka
sen. J. Rulewskiego
poparta przez
połączone komisje

pokrzywdzonym,
2f) nakaz

uczestnictwa

w

edukacyjnych,";";

50)

w art. 5 w pkt 6, w § 1a wyraz "zarządza" zastępuje się wyrazami
"może zarządzić";

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS
poparta przez
połączone komisje
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51)

w art. 5 w pkt 6, w § 1a wyraz "zamieszkującej" zastępuje się
wyrazami "lub innej osoby małoletniej zamieszkujących";

Poprawka
KU, KRPS
poparta przez
połączone komisje

52)

w art. 5 skreśla się pkt 7;

Poprawka
sen. J. Rulewskiego
poparta przez
połączone komisje

53)

w art. 5 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

Poprawka
sen. P. Kalety

"7a) w art. 234 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 oraz dodaje
się § 2 w brzmieniu:
"§ 2. Kto w okolicznościach, o których mowa w § 1, fałszywie
oskarża o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy lub
groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub o
popełnienie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności na szkodę małoletniego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.";";

54)

w art. 6 w pkt 2, w art. 275a w § 1 po wyrazie "zapobiegawczego"
dodaje się wyrazy "na okres nie dłuższy niż 3 miesiące";

55)

w art. 6 w pkt 2, w art. 275a dodaje się §1a w brzmieniu:
"§1a. Wobec osoby uzależnionej od alkoholu oskarżonej o
popełnienie przestępstwa, o którym mowa w § 1, albo
oskarżonej o

popełnienie tego

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS

Poprawka
sen. J. Rulewskiego
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

przestępstwa w stanie

nietrzeźwości, środek przewidziany w §1 stosuje się.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 56 wyklucza głosowanie poprawek nr 57 i
58.
56)

w art. 7 skreśla się pkt 1;

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS

- 13 -

57)

w art. 7 w pkt 1, w § 1a wyraz "odwołuje" zastępuje się wyrazami
"może odwołać";

58)

w art. 7 w pkt 1, w § 1a wyraz "zamieszkującej" zastępuje się
wyrazami "lub innej osoby małoletniej zamieszkujących";

59)

dodaje się art. 11a w brzmieniu:
"Art. 11a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
oraz Rzecznik Praw Dziecka przedstawią Sejmowi i

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS

Poprawka
KU, KRPS
poparta przez
połączone komisje
Poprawka
sen. L. Kieresa
poparta przez
połączone komisje

Senatowi informację o skutkach obowiązywania ustawy
po upływie roku od dnia jej wejścia w życie, nie później
jednak niż do dnia 31 października 2011 r.";

60)

Poprawka
sen. P. Kalety

dodaje się art. 11b w brzmieniu:
"Art. 11b. Ilekroć

w

o przepisach

obowiązujących
ustawy

z

przepisach

dnia

29

jest

lipca

mowa
2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, należy przez to
rozumieć właściwe przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy wobec osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym.";

61)

62)

2010 r.";

Poprawka
mniejszości
KU, KRPS
poparta przez
połączone komisje

użyte w ustawie w różnym przypadku wyrazy "przemoc w rodzinie"

Poprawka
sen. P. Kalety

w art. 12 wyrazy "1 lipca 2010 r." zastępuje się wyrazami "1 sierpnia

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
"przemoc domowa".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

