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Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla: 
Sekcja Tarnowskie Góry: 
Bożena Bogusz 
Marek Gendera 
Halina Grzywacz 
Roksana Klopsch 
Małgorzata Kubecka–Idaszek 
Tomasz Malich 
Żaneta Molenda 
Gabriela Pietrek 
Damian Podleś 
Tomasz Szczotka 
Marek Trzeciak 
 Patrycja Wiśniewska 
 Roman Zając 
 

Sekcja Rybnik: 
 Renata Fojcik 
 Beata Kondrot 
 Arkadiusz Lach 
 Tomasz Ryś 
 Dariusz Siwakowski 
 Robert Skorupa 
 Andrzej Stencel 
 Tomasz Tuchewicz 
 Urszula Zahraj  
 

Biuro Zakładu: 
 Roman Więcław 

 





 

Sekcja Gliwice: 
 Bożena Balcerowska  
Kazimierz Baran 
 Teresa Buks 
 Weronika Gagla 
 Maciej Karaś 
 Żaneta Magnet 
 Krzysztof Marszałek  
 Ewa Miodona 
 Anna Moczyróg  
 Teresa Olbryś 
 Waldemar Pitruski 
 Kornelia Rokicka 
 Jacek Rudowski 
 Dorota Szczypińska 
 Małgorzata Zielińska 
 

Sekcja Herby Nowe: 
 Olgierd Oziembała 
 Dariusz Pietrzak 
Marek Wawrzak 
 

Sekcja Racibórz 
 Patryk Farana 
 Maciej Głowacki 
 Weronika Klimek 
 Kamila Mikołajec 
 Danuta Siemko 
 Elżbieta Staniszewska 
 

 

 

 

 
 

 

 Nasze sprawy 
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 Warto wiedzieć   
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 Są dni, które pamiętać należy. Te, które w sercu będą zapisane. Wraz z nimi słowa - 
życzenia, ciepłe i piękne.. Po prostu życzenia szczęścia, w każdej życia dziedzinie, niech 
będzie jak kwiat wiecznie kwitnący, niech nigdy przenigdy nie minie. Lecz do życzeń       
i radę maleńką dołączyć wypada: szczęścia należy pragnąć, bo do pragnących przychodzi. 
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Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji. Do 
najważniejszych zadań należy dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz reagowanie na zgłaszane problemy. Dzwonicie do nas 
prosząc o interwencję w różnego rodzaju sprawach i to niezależnie od przynależności związkowej, co nas bardzo cieszy. Świadczy to o tym, 
że zdążyliście się przekonać, iż zawsze reagujemy na nieprawidłowości przez Was zgłaszane i staramy się pomagać w rozwiązywaniu 
wszelkich problemów. Poniżej zamieszczamy niektóre nasze wystąpienia oraz część otrzymanych odpowiedzi.  

 Pan Ireneusz Merchel Prezes Zarządu Spółki PKP PLK S.A. 

W 2018 na wyznaczonych Zakładach Linii Kolejowych wprowadzono tzw. pilotaż, dotyczący czasu pracy zawiadowców. 

Program ten w założeniach miał „przetestować” skutki i zasadność zatrudniania zawiadowców w równoważnym systemie czasu 

pracy. 

W związku z upływem czasu od zakończenia pilotażu oraz nadal dużym zainteresowaniem pracowników, których to dotyczy, 

prosimy o udzielenie informacji czy sprawa zatrudniania zawiadowców w równoważnym systemie czasu pracy jest nadal brana 

pod uwagę, a jeśli tak to w perspektywie jakiego czasu system pracy tych pracowników mógłby ulec zmianie. 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie lub zdementowanie informacji, że jedyną przeszkodą dla zmiany systemu zatrudniania    

i rozliczania czasu pracy zawiadowców z podstawowego na równoważny, została zarzucona ze względu na konieczność 

przyznania zawiadowcom w momencie zatrudniania ich w równoważnym systemie czasu pracy Urlopu Dodatkowego. 

Uważamy, że ze względów praktycznych zarówno dla pracodawcy jak i dla zainteresowanych pracowników, strony ZUZP 

powinny podjąć temat i ponownie, wspólnie rozważyć poruszany problem na najbliższym możliwym spotkaniu. 

Przewodniczący Sektora Infrastruktury ZZDR PKP Jerzy Oleszak 

Międzyzakładowa Komisja Rejonowa Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP  
w Tarnowskich Górach 

W odpowiedzi na pismo nr MKR ZZDR PKP 49 J / 2020 z dnia 29.06.2020r., dotyczące interwencji pracowników w sprawie remontu 

posterunku Rbi, naprawy klimatyzatorów na posterunku Pk oraz naprawy centralnego ogrzewania i drogi dojazdowej do posterunku 

Ta, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach informuje: 

Ad. 1 Z uwagi na pilniejsze potrzeby remontów innych obiektów, budynek nastawni Rbi nie był uwzględniany przez Zakład w planach 

remontowych w latach ubiegłych. W związku z występującymi szkodami górniczymi na terenie stacji Rudy Bielszowice, remont 

infrastruktury zostanie wykonany i sfinansowany przez KWK Bielszowice. W miesiącu lutym 2019 roku na zlecenie KWK Bielszowice 

została opracowana dokumentacja projektowa uwzględniająca remont posterunku Rbi. Z uwagi na wysokie koszty realizacji 

zaprojektowanych prac (remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania, wymianę stolarki 

okiennej, remont toalet, pomieszczenia dyżurnego i klatki schodowej) termin wykonania remontu nie został określony. W dniu 

29.01.2020r. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach wystosował pismo do KWK Bielszowice z pytaniem o stopień 

zaawansowania realizacji zadania. Ze względu na brak odpowiedzi w dniu 15.07.2020r. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich 

Górach ponownie wystosował pismo do KWK Bielszowice      w celu wyjaśnienia przez KWK Bielszowice opóźnienia deklarowanych 

wcześniej prac remontowych. Po otrzymaniu informacji z KWK Bielszowice Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach 

poinformuje MKR ZZDR PKP. 

Ad. 2 Na posterunku Pk w stacji Pyskowice znajduje się 5 sztuk klimatyzatorów, tj. 2 sztuki w przekaźnikowni, 2 sztuki na tzw. 

korytarzu i 1 sztuka w pomieszczeniu dyżurnego ruchu. Sprawne klimatyzatory znajdują się w przekaźnikowni i pomieszczeniu 

dyżurnego ruchu. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach prowadzi postępowanie zakupowe mające na celu wymianę           

2 sztuk klimatyzatorów w przekaźnikowni budynku posterunku Pk w terminie do 31 sierpnia 2020r. Ponadto wystąpiono do firmy 

serwisującej o poprawę funkcjonalności i estetyki działającego klimatyzatora w pomieszczeniu dyżurnego ruchu. Po wymianie dwóch 

starych klimatyzatorów w przekaźnikowni, zostanie wystawione zlecenie celem przełożenia sprawnych części i naprawy 

klimatyzatorów znajdujących się na korytarzu. 

Ad. 3 Droga do budynku posterunku Ta w stacji Taciszów zostanie wyrównana do dnia 30.08.2020r. Natomiast w kwestii remontu 

centralnego ogrzewania na posterunku Ta, informujemy, że sekcja eksploatacji wielokrotnie dokonywała naprawy C.O. własnymi 

siłami, lecz z uwagi na wadliwe wykonanie usterka instalacji powtarza się cyklicznie i jest na bieżąco sprawdzana oraz ewentualnie 

naprawiana przez grupę budynkową ISE Gliwice. Koszt naprawy instalacji C.O. wyceniony został na kwotę 50 tysięcy zł. Zakład 

rozważa możliwość zmiany ogrzewania na elektryczne, co polepszyłoby komfort i bezpieczeństwo pracy. Po dokonaniu analizy 

ekonomicznej, wymiana lub naprawa obecnej instalacji zostaną ujęte w planie na 2021 rok.                         Pan Wojciech Kwiatkowski  

                                                                                                                                     Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach  

Międzyzakładowa Komisja Rejonowa Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP  

w Tarnowskich Górach 

W odpowiedzi na pismo nr MKR ZZDR PKP 48 /J / 2020 z dnia 29.06.2020r., dotyczące interwencji pracowników w sprawie naprawy 

drogi dojazdowej do posterunku Ruda Bielszowice Rbi w sekcji eksploatacji Gliwice, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 

Kolejowych w Tarnowskich Górach informuje, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią na państwa pismo nr MKR ZZDR PKP 78/J/2019 

z dnia 23.10.2019r. w dniu 29.11.2019 roku odbyło się w w/w sprawie spotkanie kierownictwa zakładu i przedstawiciela Państwa 

Organizacji Związkowej z przedstawicielami KWK Bielszowice oraz Urzędu Miasta Ruda Śląska, na którym właściciel drogi KWK  
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Bielszowice zobowiązał się wyremontować drogę dojazdową do budynku nastawni Rbi w terminie do końca II kwartału 2020 roku. 

Deklaracja przeprowadzenia remontu drogi była potwierdzana kilkakrotnie przez przedstawiciela KWK Bielszowice podczas 

przeprowadzanych rozmów telefonicznych. W związku ze stwierdzeniem w terenie braku rozpoczęcia prac remontowych drogi 

dojazdowej do posterunku Rbi, Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach w dniu 10.07.2020r. wystąpił z pismem do KWK 

Bielszowice o informację w sprawie rozpoczęcia zadeklarowanych prac remontowych. Po otrzymaniu pisma z KWK Bielszowice, 

zostanie do Państwa przesłana bieżąca informacja dotycząca zaawansowania w realizacji prac remontowych. 

                                                                                                                              Pan Wojciech Kwiatkowski  
                                                                                             Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach    

 
Jak zauważyliście tempo zmian w prawie jest ogromne, czasami trudno jest nadążyć za tymi zmianami. Dotyczą one różnych sfer naszego 
życia. Niektóre zauważymy od razu inne z czasem też nas mogą dotknąć. Myślimy, iż warto po prostu wiedzieć.  Zachęcamy do lektury. 

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana. 

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn      

z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia 

miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł. Celem uchwalonej 19 czerwca 2020 r.  przez Sejm, a 2 lipca bez poprawek 

przez Senat ustawy jest realizacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16) stwierdzającego 

niezgodność art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,              

w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w roku 1953 kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury 

wcześniejszej na podstawie art. 46 w związku z art. 29 tej ustawy, z art. 2 Konstytucji RP. 

Pół roku na złożenie nowego wniosku. Ustawa zakłada, że osoby urodzone w 1953 r., które pobierają emeryturę wcześniejszą 

przyznaną w oparciu o wniosek złożony przed 2013 r., będą mogły przejść na emeryturę powszechną bez zastosowania 

niekonstytucyjnego przepisu art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, nakazującego odejmowanie od podstawy obliczenia emerytury kwot wcześniej pobranych emerytur, pod 

warunkiem, że wniosek o emeryturę złożą w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy. 

Z kolei emeryci urodzeni w 1953 r., którzy przeszli z emerytury wcześniejszej na zwykłą, będą mieli ponownie przeliczoną 

emeryturę (z pominięciem art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych). Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona przeliczenia z urzędu, po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy. Ustawa przewiduje, że za wcześniejsze lata, w których emeryt pobierał zwykłą emeryturę (zaniżoną w wyniku 

zastosowania art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), 

otrzyma on wyrównanie. 

Sprawy zawieszone, poczekają na nowe decyzje. W ustawie przewidziano też przepis, zgodnie z którym z dniem wejścia w życie 

ustawy toczące się postępowanie w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury (dotyczące osób, które przeszły z emerytury 

wcześniejszej na zwykłą), wszczęte przez organ rentowy w wyniku skargi o wznowienie postępowania złożonej w trybie art. 145a 

ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego lub przez sąd w wyniku skargi o wznowienie postępowania 

złożonej w trybie art. 4011 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ulega zawieszeniu z mocy prawa do 

czasu wydania przez organ rentowy decyzji na podstawie nowego brzmienia art. 194j ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r.                     

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie to będzie umorzone z mocy prawa z dniem wydania 

przez organ rentowy decyzji zaspokajającej roszczenie w całości. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

W tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o „500+”. Ważne informacje dla rodziców. 

Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu 

„Rodzina 500+”. – Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 

2021 r. Do tej pory 1 lipca był terminem, w którym rozpoczynał się nabór wniosków o świadczenia wychowawcze w ramach 

programu „Rodzina 500+”. W tym roku jest inaczej. Rodzice nie muszą składać od lipca nowych wniosków na nowy okres 

świadczeniowy. W oparciu o wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia zostały przyznane aż do 31 

maja 2021r. Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się 

urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, 

Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej. Natomiast od przyszłego roku funkcjonować będzie docelowy 

roczny okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja roku następnego. Wtedy, by uzyskać świadczenie 

wychowawcze po 31 maja 2021, wnioski będzie można składać przez Internet od 1 lutego 2021 r., a drogą tradycyjną – od 1 

kwietnia.  

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia, 1 lipca 2020 roku ciężarne otrzymają dostęp do darmowych leków.  

Ciąża Plus – wsparcie dla przyszłych mam. Program Ciąża Plus z założenia jest jednym z elementów zdrowotnego i ekonomicznego 

wsparcia dla przyszłych mam. Już teraz ciężarne, niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, mają prawo do bezpłatnego korzystania 

ze świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto zgodnie z ustawą „Za życiem” przyszłe mamy zyskują dodatkowe uprawnienia m.in.            



 08/2020 MKR ZZDR PKP Tarnowskie Góry 4 

w zakresie diagnostyki prenatalnej, opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego, badań i zabiegów, poradnictwa laktacyjnego, wsparcia 

psychologicznego. Kolejnym krokiem, który ma wesprzeć przyszłe mamy w trudach ciąży jest właśnie program Ciąża Plus, dzięki któremu kobiety 

w ciąży będą miały dostęp do bezpłatnych leków. 

Komu będą przysługiwać darmowe leki? Według założeń tego rozwiązania, każda kobieta w ciąży będzie mogła otrzymać receptę na darmowe 

leki. Oznacza to, że do zakupu darmowych leków będą uprawnione zarówno kobiety ubezpieczone, jak i te nie posiadające ważnego 

ubezpieczenia zdrowotnego. Uprawnienie to będzie obowiązywać od momentu stwierdzenia ciąży (niezależnie od ścieżki poczęcia) przez: lekarza 

posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji; położną POZ; położną         

w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (poradni położniczo-ginekologicznej). 

By ciężarna mogła skorzystać z przysługującego jej świadczenia, na recepcie powinno pojawić się oznaczenie "C". 

Które leki objęte będą programem Ciąża plus? Zgodnie z zapowiedziami na liście darmowych leków znajdą się preparaty lecznicze o kategorii 

dostępności „Rp”, czyli te wydawane z przepisu lekarza. Mają to być leki, których stosowanie jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych 

wynikających z pozostawania w ciąży. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., a wykaz darmowych leków opublikowany zostanie wraz     

z listą leków refundowanych. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie to nastąpi. Ze względu na pandemię koronawirusa Ministerstwo Zdrowia nie 

aktualizowało listy leków refundowanych. Według aktualnych doniesień najbliższy termin opublikowania nowej listy refundacyjnej to początek 

września. Ponadto, zgodnie z ustawą, resort zdrowia dał sobie aż 4 miesiące (od wejścia ustawy w życie) na to, by opublikować pierwszy wykaz 

darmowych leków dla kobiet w ciąży. W praktyce może więc się okazać, że pierwszy wykaz tych leków pojawi się w listopadzie. 

Kto wypisze receptę na darmowe leki? Receptę na darmowe leki dla kobiet w ciąży będzie mógł wypisać lekarz ginekolog lub położna, którzy 

stwierdzili ciążę. To samo uprawnienie będą mieli lekarze innych specjalizacja oraz położne, jednak w takich sytuacjach konieczne jest okazanie 

zaświadczenia wystawionego przez osobę, która stwierdziła ciążę. Należy pamiętać, że zaświadczenie to jest ważne przez cały okres ciąży, 

jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu, która wskazana jest w tym dokumencie. 

Nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy w rodzinie (pytania i odpowiedzi). 

Wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy w rodzinie to nowe uprawnienie, jakie ma 

przysługiwać Policji.  Szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od sprawcy przewiduje tzw. ustawa antyprzemocowa, którą 6 maja 

2020 r. przyjął Senat. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta. Ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jak podaje 

PAP, zapowiadana jest jednak jeszcze nowelizacja tych przepisów m.in. skracająca vacatio legis. Nowe przepisy wprowadzają do Kodeksu 

postępowania cywilnego odrębne postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.     

W sprawach tych sąd będzie mógł wydać szczególnego rodzaju postanowienia o zabezpieczeniu. Orzeczenia sądu i pisma sądowe będzie 

mogła doręczać Policja lub Żandarmeria Wojskowa. Wnioskodawca skorzysta z ustawowego zwolnienia z kosztów sądowych. 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 będzie można złożyć na urzędowym formularzu. 

Policja oraz Żandarmeria Wojskowa otrzymają nowe uprawnienia w zakresie ochrony osoby dotkniętej przemocą. Chodzi o: nakaz 

natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania   

i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz będzie wydawany w stosunku do osoby, która swoim zachowaniem, polegającym na 

stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia. Ponadto będzie on natychmiast wykonalny. Co istotne, nakaz      

i zakaz będą mogły być stosowane łącznie. W praktyce Policja będzie mogła wydać nakaz lub zakaz np. podczas podjętej interwencji we 

wspólnie zajmowanym mieszkaniu. 

Czy nowe nakazy i zakazy będą mogły być stosowane również podczas nieobecności w mieszkaniu osoby stosującej przemoc? Tak, 
przyjęte przypisy wprost stanowią, iż 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. 
Komu zostanie doręczony nakaz/zakaz? Nakaz lub zakaz zostaną doręczone niezwłocznie osobie stosującej przemoc w rodzinie oraz osobie 
dotkniętej tą przemocą. Jeżeli w stosunku do osoby stosującej przemoc będzie to niemożliwe, zawiadomienie o ich wydaniu zostanie 
umieszczenie na drzwiach wspólnie zajmowanego mieszkania. Odpis nakazu lub zakazu Policja doręczy prokuratorowi, właściwemu miejscowo 
zespołowi interdyscyplinarnemu, a gdy w lokalu zamieszkują osoby małoletnie także właściwemu miejscowo sądowi opiekuńczemu. 
Co w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc odmówi przyjęcia nakazu lub zakazu? W takiej sytuacji doręczenie uważa się za dokonane. 
Policjant dokona adnotacji o odmowie przyjęcia na oryginale nakazu lub zakazu. 
Czy od wydanego zakazu lub nakazu będzie można się odwołać? Tak, osobie stosującej przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub 
zakaz, będzie przysługiwało zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania. 
Termin na złożenie zażalenia będzie wynosił 3 dni od dnia doręczenia nakazu lub zakazu. W zażaleniu skarżący będzie mógł domagać się 
zbadania prawidłowości prowadzenia czynności, zasadności oraz legalności wydanego nakazu lub zakazu. Sąd rozpozna zażalenie niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia jego wpływu do sądu. 
Czy nowe przepisy określają odległość, jaka powinna dzielić sprawcę i ofiarę przemocy w rodzinie? Obszar lub odległość od wspólnie 
zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie będzie obowiązana zachować, wskaże policjant         w nakazie lub zakazie. 
Obowiązkiem osoby, wobec której wydano nakaz lub zakaz będzie również wskazanie adresu miejsca pobytu, a także, o ile to możliwe, numeru 
telefonu, pod którym będzie dostępna oraz informowanie o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 
Kiedy nakaz lub zakaz utracą moc? Nakaz lub zakaz utracą moc po upływie czternastu dni od dnia ich wydania, chyba że sąd 
udzieli zabezpieczenia, którym nakaz lub zakaz zostaną przedłużone. 
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