
PRZERWIJ MILCZENIE! 
 PRZEMOC W RODZINIE to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie 
lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 
115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub 
gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

 
FORMY PRZEMOCY 

Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej.  
Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub 

niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, 
ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. 

"policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.; 
Psychiczna - naruszenie godności osobistej.  

Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, 
ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, 
krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej 

korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.; 
Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia. 

Seksualna - naruszenie intymności.  
Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, 

kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej 
o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może 

polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, 
obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z 
życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie 

sprawności seksualnej, wyglądu, itp.; 
Ekonomiczna - naruszenie własności.  

Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem 
środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia 

potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, 
kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, 
korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", 

sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania 
długów, itp.  

Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.  
Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, 

pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie 
pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: 

mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.; 

PAMIĘTAJ!!! 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli 
Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby 
najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! 
§ Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim 
za: 
art. 207 k.k. - znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad  inną osobą 
pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad 
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 
art. 190 k.k. - grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę 
osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie 
spełniona,  
art. 190a § 1 k.k - wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia 
zagrożenia lub naruszenie jej prywatności poprzez uporczywe nękanie,  
art. 191 k.k. - stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby 
do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu, 
art. 197 k.k - doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą 
bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby 
do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności, 
 art. 288 k.k. – niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do 
użytku 

DOZNAJESZ PRZEMOCY: 
 przełam wstyd i milczenie, 
 zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej Gminie, do PCPR 

lub na Policję, 
 pamiętaj, że trwanie w związku "dla dobra dzieci", w którym 

dochodzi do przemocy jest mylne – zadbaj o dobro swojego dziecka – 
zapewnij mu stabilną i bezpieczną przyszłość. 

 

Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie 
nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane 

obietnice; następnym razem może być znacznie gorzej. 
 

PAMIĘTAJ UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU NIE ZWALNIA SPRAWCY OD 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STOSOWANIE PRZEMOCY WOBEC CIEBIE !!! 


